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Orthodox Church as an instrument
Russian pressure in international relations
at the end of XVIII century

In this article discusses the use of the international life of the late eighteenth
century, the religious factor as a way of political pressure in the relations between
Russia and Poland. The first Russia’s victim on this way became the Polish–Lithuanian
Commonwealth. And one of the methods that were used by Russia and its allies was
a pressure in solving the problem of the dissidents using the activity of the Orthodox
Church. Victor Sadkovsky who in 1780s and 1790s became one of the central figures
in international relations between Russia and the Polish–Lithuanian Commonwealth.
Perhaps, his activity, by the plan of organizers the creation of pereyaslav–borispol’
diocese on the Polish–Lithuanian Commonwealth territory, had to play the same
role as the activity of the famous abbot of Matronynsky Monastery – Melhisadeck
Znachko–Yavorsky on the eve of the popular uprising in 1768. The only difference
was that in this case it had to be much controlled and with the clearly expected result,
but not vice versa.
Keywords: international relations, Orthodox Church, Russia, Poland, Polish–
Lithuanian Commonwealth, clergy, monasteries, Right–bank Ukraine.

(стаття друкується мовою оригіналу)
During the Seven Years’ War (1756–1763) Russia
as a state for the first time had an opportunity, even
unsuccessful, to influence international policies in Europe
and to be one of its determining factors. In future this
role will be gradually strengthened by finding adequate
influential allies and creating strong pressure on its
neighbors. The first Russia’s victim on this way became the
Polish–Lithuanian Commonwealth. And one of the methods
that were used by Russia and its allies was a pressure in
solving the problem of the dissidents using the activity of
the Orthodox Church.
Since 1755 the role of the outpost in this case had
played the bishop George Koninssky (1717–1795), who
became the Belarusian archbishop in 1783. But his activity
was rather limited by territorial bounds. That is why it
needed the strengthening. In 1785 the restructuring of
Orthodox Church structures in Ukraine was made and a
new system was created. Centre of the active Church life
was moved to the right–bank Ukraine. Victor Sadkovsky
(1741–1803), pereyaslav–borispol’ bishop, became the
active, initiative and energetic organizer of the new social
and political situation.
So, on March 27, 1785 by the special decree of the
Empress Catherin II, which was supported by the Senate on
March 31, it was decided to eliminate the old pereyaslav–
borispol’ diocese at the left–bank Ukraine as a part of
church–territorial and independent structure, which had
existed from 1700. From that moment bishopric with
the same name was created but just at the right–bank
Ukraine and Belarus, and now as a vicariate of Kyiv
Metropolis. Formally, the sense of such reorganization
and rearrangement was to conduct church boundaries to
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

provincial boundaries. But the case of Pereyaslav diocese
was completely different. It has been taken out of borders of
its state and has been completely placed at the neighboring
territory. Saving of the name (although the new diocese
has anything common neither with Pereyaslav, nor with
Boryspol; its centre situated in Slutsk!), obviously had to be
a link between Polish territories at the right–bank Ukraine
and Russian at the left–bank, to create the appearance of
saving traditions and connection (as the former diocese
had its territories on the right–bank in the early years of
XVIII century and gradually expend them). Chernihiv
diocese didn’t approach for this role because it had never
related to the Right–bank and in such case its political
destiny would immediately bursts upon the eye. Kiev
diocese didn’t approach too just from a purely practical
side because there was needed active archbishop in place,
but not in Kiev, to solve persistent problems with border
crossing. And the previous decades experience had shown
the inability of controlling foreign territories of the diocese
in this format. Creating absolutely new diocese made
no sense for few reasons: countering polish authorities,
new unnecessary costs, not enough number of trained
professional priests and the necessity still earning the trust
and understanding of the local orthodox population. All it
would have taken quiet long process, but there was no time.
That is why the easiest and fastest way to solve problems
was the reorganizing of pereyaslav–borispol’ diocese with
subordination of Kiev.
Victor Sadkovsky, the Archimandrite of Slutsk Trinity
Monastery, became the head of the new diocese [18,
с. 72–74; 24]. Under his ownership was the whole right–
bank part of Kiev Metropolis and former territories at
the Left–bank were given to the direct department of
Kiev (10 archipriests and 4 monasteries). In such way the
allotment was made and Russian authorities achieved two
goals. Firstly, to simplify the administrative management
all church structure now really corresponded to the
boundaries of Kiev, Chernihiv and Nowograd–Seversky
governorships established in 1782. Secondly, on the
right–bank Ukraine, which was still owned by the Polish–
Lithuanian Commonwealth, was created one new structure
that was supposed only to strengthen a pressure on the
already shattered state. Polish historian J. Bartosiewicz
(1821–1870) quite reasonably noted this fact as fatal to the
subsequent history of the Polish–Lithuanian Commonwealth
[27, с. 283].
But in the middle of 1780’s pereyaslav–borispol’ diocese
itself was in tough condition. Although considerable parts
of Right–bank Ukraine and Belorussia were encompassed
in it’s territory, in fact just a small number of settlements
were included in it’s establishment. According to the data of
historian I. Pokrovskiy in 1785 only around 100 Orthodox
churches yielded to the bishop Victor Sadkovskiy and by the
year of 1787 – around 300. The situation with monasteries
wasn’t better. Though theirs’ quantity was not less than
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38, but many of them were in rather desolated state. In
August of the same year Father Superior of Preobrazhenskiy
Slutskiy monastery asked the metropolitan the permission
to stay permanently in any of the Ukrainian monasteries
(Lebedinskiy, Boguslavskiy or Vinogradskiy monasteries)
as his own was in decline. Thus the bishop wrote in his
letter, dated from June 23, 1786, to the Metropolitan of
Kiev Samuil Mislavskiy (1731–1796) that in Nikolaev
Bel’skiy monastery there were no «brothers or superiors for
a long time, «and in one of the Drogichenskiy monasteries
due to the devastation «no one can fulfill the liturgy».
Bogoyavlenskiy Pinskiy, Onufrievskiy Yablochenskiy and
other monasteries were in the same condition. Describing
the state of his diocese, Sadkovsky Victor himself noted,
for example, that not only did not the monks in many
monasteries understand, but also did not know how to
read and write in Russian, and in parish churches priests
were careless to the documentation (metric and other
books) or did not engage it at all, moreover, even in some
spiritual rules «were not able to make a decent report and
write wrong issues due to these instructions» [13, с. 1718].
Naturally, this situation required a response and action
from both Slutskaya Spiritual Consistory and the Kyiv
Metropolis. In June 1786, Victor Sadkovsky was going to
send a letter to abbots of Ukrainian monasteries with the
purpose of sending «honest monks» from there to Slutsk
for positions in an abandoned monasteries, and in February
1787 he also asked the Metropolitan of Kiev to send quicker
the celibate priest Gabriel Janowski from St. Michael’s
Kiev Monastery to replace the deceased Father Superior
Jason Revutsky from the Epiphany Pinsky monastery [13,
с. 1710, 1721; 8, арк. 3]; in 1788, the Father Superior
Cyprian from Preobrazhenskiy Slutskiy monastery asked
the bishop to sent literate monks as in his monastery
of «seven–days ministration other monastic obediences
can be done almost by no one,» so on July 26 an order
was made in the Holy Office to send the celibate priest
Gerontius from Onufrievsky Jabotinsky monastery and the
monk Izmaragd from St. George’s Lebedinsky monastery
[3, арк. 2–2зв].
But even such movements couldn’t always help and
couldn’t change the situation considerably. This was
prevented by two circumstances: firstly, the diocese’s
territory was too large that significantly reduces the
possibility of the pulpit really influences the local
priesthood; secondly, constant pressure on this orthodox
priest from the polish administration, landowners, Catholics
and Greek–Catholics.
Borders of the diocese weren’t determinate. Even
Bishop Victor Sadkovsky couldn’t identify them exactly.
In his letter to Kiev metropolitan from September 8,
1786, comparing his diocese with entities in Russia, he
wrote that any diocese isn’t more than province, and «my
expands as well as Poland so far away as Dnister from
Dvina and borders of Silesia from Dnieper». Therefore,
openly declared the bishop, there wasn’t any opportunity to
gather complete information about priesthood’s condition at
places and with some monasteries for connection «neither
male, nor even an occasion» [13, с. 1717, 1718]. The last
fact stimulated Victor Sadkovsky to make the audit trip to
monasteries of Naddniprianshyna, but the first of them made
a painful impression. Crossed the border on September 1,
1787 the Bishop stopped at Trahtemirivsky Holy Cross
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Monastery (more precisely, at place where it used to be).
Now there were situated Border Customs with relevant
polish services and two monks (one of them called himself
an abbot) lived not far away «under the mountain, in a
cave» [321, с. 137–138].
The inpection of more ten monasteries was delayed
for almost a year due to the bishop illness. To Slutsk he
returned only in October 1788 [18, с. 102].
Although it was only the inspection tour (at least,
officially), in any way it had a real influence on further
destiny of the Bishop and on a course of interconfessional
relations inside Poland. Obviously, there was something that
political elite of Russia hoped could happen, creating a new
diocese in the Polish–Lithuanian Commonwealth. Direct
after Victor Sadkovsky’s trip it began to spread different
rumors which goal was to discredit the one orthodox bishop
in Poland. He was attributed to purposes to raise the local
Ukrainians to the revolt, to create new Koliyivshyna [18,
с. 114–115]. This thought got implanted in later polish
historiography. For example, T. Korzon in 1906 wrote that
Victor Sadkovsky had agitated Ukrainians to the riot as
it had made before Melhisadeck Znachko–Yavorsky [30,
с. 35].
However, it should be noted that the whole situation
had the grounds – that policy which was adopted in Ukraine
by Russian authorities through Ukrainian priesthood. Pro–
Russian decrees, manifests and orders were sent round
the diocese from Theological Consistory in Pereyaslav.
For example, on January 29, 1789 in Chihirin Spiritual
Government print manifests were received for spreading
to local parishes, and was about: Russian triumph over
Swedes, Princess Katherine Pavlovna’s successful birthday,
receiving forgiveness to all fugitives from Russian army,
capture of the Ochakov fortress with the command to send
a thanksgiving service with genuflection on March, 13
[4, л. 10 об., 12]. By mentioning of Russian historian
V. Klyuchevsky (1841–1911), at those times Russian policy
about orthodox population in Ukraine wasn’t directed
to strengthen the orthodoxy in the Polish–Lithuanian
Commonwealth or to equalize it in rights with greek–
catholics and catholics so far as «strengthened too much
orthodoxies become independent from us» [9, с. 49].
As well the highest dioceses’ hierarchy took care about
increasing its’ influence on the parish priesthood. In June
1787 the Bishop Victor Sadkovsky issued the edict that
prohibited from that moment admits to the priesthood
priests located in Walachia [5, арк. 4–5 зв]. In such way the
diocese absolutely deprived priests a possibility to maneuver
between dioceses and in interconfessional relations.
It should be also mentioned about Potemkin’s plan in
November 1789 in case of war between Prussia and Austria
to commit Russian troops to Eastern region of the Polish–
Lithuanian Commonwealth relying on orthodox population
of these places [22, с. 234].
Step–by–step, rumors about the preparing revolt
developed into the confidence and papers started to write
openly about it in Warsaw [19, с. 72]. At the beginning of
May 1789 Father Superior of the Holy Spirit monastery
in Vilensk Varlaam Shishatskiy wrote in his letter to
Archbishop of Mogilev George Konissky about this subject:
«…now, when there are rumors in Poland as though Greek
not Uniate spiritual people of the same faith are rebelled
and like that there are prepared knifes and other thievish
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weapons began to infringe and persecute our spiritual»
[13, с. 1727]. In the Polish–Lithuanian Commonwealth
the panic started literally that noted contemporaries of
these events [28, с. 205–207]. Indeed, in future exactly
these events have pushed the Polish society the policy on
orthodox dissidents and have sounded already frank appeals
for the introduction of belief’s freedom for Ukrainians and
the creation internal national orthodox church with the
possibility studying in theological seminaries and even in
universities [28, с. 207].
For the meantime, the repressive measures against the
Orthodox clergy did not take long. On March, 10, 1789
the cornet of «national cavalry» Stanislav Obertinsky
and ten armed men captured the Korsunsky Onufrievsky
Monastery and hegumen «shaken up the whole cell and
trunks and then fraternal cells, bakery and the House…
entered the church shaken up all trunks and looked under
thrones finding weapons or copies or powder but did not
find...» [10, с. 357–358; 23, арк. 1–2]. After returning to
the department from the Nikolas Grozovsky Monastery the
bishop Victor Sadovsky was arrested with two members
of the Spiritual Consistory of Slutsk. Approximately the
same dates general searches were conducted at monasteries
of the Holy Spirit in Vilensk and Saints Peter and Paul
in Minsk during which «even graves were opened»
[13, с. 1727].
During the following months pursuits of the orthodox
priesthood have reached considerable scales in the state.
After the bishop were arrested 22 consistory servants and
other representatives of the priesthood including prefect of
the Slutsk seminary Korbut, archpriest Ioan Bilozor, the
abbot of the Nikolas Monastery in Medvedovsk Vissarion
and others [12, с. 141; 18, с. 128–142; 27, с. 291]. Staying
in prison for many of them dragged on for a good while.
For example, Victor Sadkovsky himself was released from
the fortress of Czestochowa only on July 21, 1792 [15,
с. 733–737], and the abbot Vissarion wrote about himself
in his letter to the bishop that he had spent in prison whole
three years [13, с. 1732–1733].
That day, when Victor Sadkovsky was arrested (April
18), the Seim of confederation in Warsaw issued the
resolution for all white and black orthodox priesthood
to swear fealty to the kingdom in two weeks. The place
of presence in Ukraine to confirm one’s loyalty became
Zhitomir. But in next six months polish authority was
obliged to change terms of the oath and to allow its
implementation in that towns which had the magdeburg
courts (for example, Zhabotin, Smela etc.) that was called
by the delaying of this action by the orthodox clergy [12,
с. 142]. A similar direction in the name of commissioners of
the Kyiv district was issued in Smela on October 22, 1789
[17, с. 222]. But even the realization of these conditions
didn’t release the priesthood from pursuits and unlawful
acts. Therefore a part of priests emigrated to the Russian
territory, and in Chihirin eldership the prince’s of Yabluniv
commissioner let for sale «gifts» of eight church livings [12,
с. 144].
These repressions against Polish orthodox clergy in
the end of 80s – early 90s of 18th century undoubtedly
should be united with attempts of polish administrative
bodies to limit the influence of the Russian policy on the
local population through church’s structures. The evidence
is the fact that the Polish–Lithuanian Commonwealth’s
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government in 1790–1791 tried to create such organization
of the Orthodox Church in its state which would be under
full administrative and ideological control. To do this,
planned to convene a congress of priesthood on May 1,
1791 in Slutsk but then it was postponed to May 15 in
Pinsk. According to the project that was approved by the
Warsaw Seim it was proposed to create archbishopric with
the centre in Belsk and three subordinate episcopates in
Zhitomir and Minsk [20, с. 372–376].
Meanwhile on May 3 in the Polish–Lithuanian
Commonwealth appeared the Constitution – the document
that was called to renovate and to streamline present
social relations [26]. The first article of this act proclaimed
that the Catholicism is the official religion in Poland.
Relative to other rites and religions they received some
liberties in consideration of the Christian principle of
love for neighbors [29, с. 56]. In the modern Belorussian
historiography some researchers perceive negatively this
Polish Constitution. Particularly, M. Yermalovich considers
that it was a direct threat to Byelorussian, Ukrainian
and Lithuanian nations because in the document was
pronounced about the Polish–Lithuanian Commonwealth
as the single unitary state and about whole population as
the united nation; the researcher interpret this act as an
assimilative document which purpose was to create united
polish nation in future [6, с. 423]. However, it should be
noted that the author obviously overstates the situation and
transfers it on polish ideological motivations of XVI–XVII
centuries and even looking back at the Russian and Soviet
ideology.
In 1791 at the church council (congregation) in Pinsk
were presented 45 members of the Orthodox Clergy from
pereyaslav–borispol’ diocese and 51 representatives of the
secular population, besides delegates from Greek–catholic
and polish administration also took part [20, с. 378–383].
Decisions of the congregation even though they were
adopted in course of policy of the Polish–Lithuanian
Commonwealth, in fact, were directed to the creation the
independent from the St. Synod structure of the Orthodox
Church at the right–bank Ukraine and Byelorussia
that was expressed in giving preference to Patriarch of
Constantinople, and creating own consistory and other
authorities [19, с. 43–44; 20, с. 416–424]. On June 16,
Irinarch Balanovsky, archimandrite of the Holy Trinity
Motroninsky Monastery, was elected the rector of the
congregation [20, с. 384]. The last fact, apparently, is the
evidence that Motroninsky Monastery in 1790s continued
playing a considerable consolidation role (probably
carrying a symbolic character) among the Orthodox
population of the Right–bank, but not so outstanding
as in 1760s.
In my opinion, decisions of the congregation really
had properties of the autonomy against Russian power–
holding structures and were quite social progressive that
theoretically could promote the formation and development
of the autonomy Ukrainian Orthodox Church in future.
But, in any way, this process was interrupted by the second
partition of the Poland in 1793. About how unprofitable
was positive solution of «dissident question» for the ruling
circles of Russia indicate the letter written by G. Potemkin
to Katherine II in 1790, which was introduced to the
scientific circulation by V. Smoliy in 1978 (it said: «The
Poles pay attention on this important for them subject.
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Russia is very necessary to keep it without any action»)
and the instruction to Y. Bulgakov, the new ambassador in
Warsaw, to keep this question under control and in every
way impede possible positive progresses [19, с. 116–117].
This phrase wasn’t accidental and was said not by the
irresponsible politician in a burst of passion. There is what
famous Russian diplomat and politician N. Panin (1718–
1783) wrote to another famous diplomat and politician
N. Repnin (1734–1801) on August 14, 1767: «… the main
rule that was original and now is, and a priori has to be
obligatory guide for all our purposes and feats», and exactly
«to realize dissident issue not for dissemination our and
protestant beliefs in Poland but once and forever to take part
in all Polish proceedings through our brothers in faith and
protestants as solid and reliable party with the legitimate
right» [25, с. 261].
On March 27, 1793 General–in–chief M. Krechetnikov
(1729–1793), a commander of Russian troops, that
was brought to Poland, officially announced about the
annexation of Kyivshchyna, Podolia, Volyn and West
Byelorussia to Russia, that automatically put the Orthodox
Clergy of this lands under the full jurisdiction of St. Sinoda
[16, с. 354; 18, с. 154–155]. The new authority at the
right–bank Ukraine and Byelorussia instantly reorganized
church structures as Russian. The decree of the 13 of
April, 1793 Victor Sadcovsky, who was released from the
imprisonment, became a leader of the new independent
Minsk, Iziaslav and Bratslav diocese, and a post of the
bishop of Pereyaslav and Borispil according to the same
decree and to the decree of the 4 July 1793 as the coadjutor
of the Kiev metropolis was transferred again to Ascension
Convent in Pereyaslav [11, с. 132; 15, с. 737–738]. After
the last partition of Poland there was no necessity of such
church structure at the right–bank Ukraine and it was
eliminated. Since that time the bishop of Pereyaslav and
Borispyl haven’t played any more or less considerable role
in the political life of Ukrainian society. He became an
ordinary hierarch of the Russian Orthodox Church and he
was assigned parishes of only two districts – Pereyaslav and
Borispil [15, с. 738–739]. In 1799 this diocese was renamed
to Little Russian/Malorossia–Pereyaslav (existed till 1803)
as independent regular unite of the Russian church structure
[1, с. 213].
So it could be argued that the activity of the bishop
Victor Sadkovsky and his diocese in Pereyaslav and Borispil
passed in the channel of the political life and was used
at the end of 18th century as one of Russian authorities’
pressure instruments on Polish society and policy in
international relations between Russia and the Polish–
Lithuanian Commonwealth.
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Православна Церква як інструмент тиску Росії
у міжнародних відносинах наприкінці ХVIII століття
Досліджується використання у міжнародному житті кінця ХVIII ст.
релігійного фактору як способу політичного тиску у стосунках між Росією
та Річчю Посполитою. Один з методів, використаний Росією і її союзниками,
був тиск у вирішенні т.зв. проблеми дисидентів, з використовуванням
діяльності Православної Церкви. Однією із центральних фігур у 1780–х і
1790–х років в міжнародних відносинах між Росією і Річчю Посполитою став
єпископ переяславський і бориспільський Віктор Садковський. Можливо, його
діяльність, за задумом організаторів створення Переяславсько–Бориспілької
єпархії на території Речі Посполитої, повинна була б відіграти ту ж роль, як
і діяльність відомого настоятеля Мотронинського монастиря – Мельхіседека
Значко–Яворського напередодні народного повстання в 1768 році. Єдиною
відмінністю від попередньої ситуації було те, що в цьому випадку події
повинні було розвиватися під контролем російської влади з явно очікуваним
результатом, а не навпаки.
Ключові слова: міжнародні відносини, Росія, Польща, Україна,
Православна Церква, духовенство, монастирі, Правобережна Україна.
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Вплив слов’янофільства
на суспільно–політичну думку
середини ХІХ століття
Проаналізовано історію зародження, становлення та сутність
слов’янофільства як суспільно–політичної течії в Російській Імперії
і конкретно–історичного явища суспільної думки першої половини –
середини XIX століття, а також його вплив на українську історичну та
суспільно–політичну думку середини ХІХ століття. Показано, що витоки
слов’янофільства треба шукати на початку ХV століття, коли в суспільстві
активно обговорювалися дві основні проблеми – відношення церкви до єресі і
занепад моралі в монастирях. На початку XVI століття висувається ідея
Москви як третього Риму, яка протягом XVI століття перетворюється в
панівну ідеологію Російської держави під назвою – «Москва – Третій Рим».
Впливи й відгуки цієї теорії знайшли своє відображення в ідеях слов’янофілів в
середині XIX століття. Зазначається, що слов’янофільство виробило своєрідну
ідею історичного розвитку Росії, а також знайшло відображення в поглядах і
діяльності українських вчених.
Ключові слова: слов’янофіли, слов’янофільство, слов’янофільська ідея,
ХІХ століття, громадське життя.

Початок XIX століття в Російській Імперії був
знаковою епохою. Правління Олександра І, переможні
битви Великої Вітчизняної війни 1812 року, успіхи
російської політики у Європі, ряд реформ і нова система
законодавства, ініційовані М. М. Сперанським, поява
таємних товариств та очікування соціальних змін –
усе це змінило суспільно–політичні погляди і думки
громадськості. І навіть розгром повстання декабристів
в 1825 році і розправа Миколи I над його провідними
діячами кардинально не вплинули на зміну поглядів
народу [10, с. 110]. Наслідком цих процесів став початок
періоду жорсткої політичної реакції, що викликав новий
поворот у зміні суспільно–політичних поглядів панівних
громадських течій. В цей час домінантною суспільно–
політичної і філософської думки в країні стало
ставлення Російській Імперії до Європи.
За таких неоднозначних історичних обставин в
середині ХІХ століття в Російській імперії починається
протистояння двох потоків історії – «східного і захід
ного». А оскільки російський народ ніколи не був
суто європейським чи суто азіатським народом, то у
російській душі боролися двоє начал, східне і західне.
Найбільш чітке теоретичне і громадсько–політичне
оформлення ці дві тенденції отримали в 30–60–х роках
ХІХ століття. Першу тенденцію представляли слов’яно
філи, а другу західники. Представники цих двох
суспільно–політичних течій в активних наукових
дискусіях відстоювали свої погляди на минуле, нинішнє
та майбутнє Російської Імперії. За визначенням харківсь
кого історика О. Д. Капліна, це була епоха «порушення
розумових інтересів і початку кардинальних змін в сус
пільно–політичному житті Російської Імперії» [8, с. 45].
Актуальність пропонованої статті пояснюється тим,
що так зване слов’янофільство («класичне», «істинне»)
належить до найбільш значних явищ суспільно–
політичної думки ХIХ століття, яке помітно вплинуло на
богословські, філософські, історичні теорії та погляди.
На кінець 1970–х рр. стало очевидним, що ґрунтовне
дослідження слов’янофільства як багатоаспектної
наукової проблеми можливе за участю представників
майже всього циклу гуманітарних наук.
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Життя і погляди слов’янофілів (О. С. Хом’якова,
І. В. Кірєєвського, П. В. Кірєєвського, К. С. Аксакова і
І. С. Аксакова, Ю. Ф. Самаріна і деяких інших) протягом
вже більше 150 років привертають увагу не тільки
істориків, але й інших представників гуманітарного
знання, культури і мистецтва в Росії, СРСР, а також
далеко за їхніми межами [7, с. 38].
В період 1860–х – першій половині 1870–х рр.
спадкоємцями слов’янофілів і близькими за поглядами
до них людьми було видано значну кількість
слов’янофільських праць, раніше маловідомих або
невідомих взагалі. Велика роль у публікації спадщини
слов’янофілів, а також коментарів до неї належала
представникам церковної історіографії (М. П. Гілярову–
Платонову [4], М. І. Барсову [2]). Однак, значного
поширення і впливу на слов’янофілів ці погляди не
одержали.
Післявоєнний період становить собою суперечливий
час в історіографії слов’янофільства. З одного боку,
він характеризувався деякою активізацією інтересу до
цього явища, спробами дати йому більш об’єктивну
оцінку (друга половина – кінець 1940–х років; друга
половина 1960–х – початок 1970–х років), радянським
розумінням його як реакційного, консервативного
явища, що закінчилося проведенням у 1969 році
дискусії про слов’янофільство, а також появою в
середовищі філологів першої радянської монографії про
слов’янофілів, автором якої був Ю. З. Янковський [13].
Однак, в той же час сама слов’янофільська спадщина
практично не видавалася, а тому теоретичне осмислення
проблеми могло здійснюватися тільки в рамках
традиційного догматичного тлумачення марксизму–
ленінізму.
Пропонована стаття має на меті проаналізувати
сутність так званого слов’янофільства як конкретно–
історичного явища суспільної думки першої половини –
середини XIX століття, яке виробило своєрідну ідею
історичного розвитку, а також знайшло відображення в
поглядах українських вчених.
Слов’янофільство (від слов’янин і грец. – любити,
слов’янолюбство) – світоглядно–ідеологічна і суспільно–
політична течія в Росії у 1840–1870 роках, яка на
противагу російській орієнтації на Західну Європу (так
званих «західників») перейшла на шлях російського
панславізму і ідеалізувала все, що російське. Крім того,
представники слов’янофільства протиставляли Росію
Заходові, православ’я, як «єдину правдиву християнську
релігію» протиставляли католицизмові, московські
звичаї протиставляли європейським, ідеалізували
історію й суспільний лад Московської держави (зокрема
допетровської доби), а також общину, артілі тощо
[4, с. 39]. Російські слов’янофіли (Олексій Хом’яков,
Іван Кірєєвський, Петро Кірєєвський, Іван Аксаков,
Констянтин Аксаков, Юрій Самарін, Іван Беляєв та
інші) виступали за скасування кріпацтва та захищали
деякі демократичні свободи, але були прихильниками
державного і національного централізму в Російській
імперії [7, с. 32]. Крім того, слов’янофіли вважали, що
Росія повинна очолити й керувати всіма слов’янськими
народами, і були проти позитивного вирішення
українського і навіть польського питань [7, с. 38].
Часом зародження слов’янофільства вважається зима
1838–1839 рр., коли у літературних салонах Москви
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стався обмін посланнями між О.С.Хомяковым («Про
старому і новому») і І. В. Киреевским («У відповідь
О. С. Хомякову») [5, с. 268]. Власне ці два діячі і
склали основу гуртка «старших» слов’янофілів, які
розробляли доктрину слов’янофільства. У культурному
сенсі слов’янофільство постало на полі романтизму,
зокрема в руслі переосмислення філософських ідей
Ф.–В. Шеллінга та Г.–В. Геґеля [5, с. 268–269]. Виник
ненню слов’янофільства передував тривалий період
поширення антизахідних настроїв серед російської
громадськості кінця ХVIII – початку XIX століть,
що досить часто асоціювалися з новим російським
патріотизмом. Поширення в російському суспільстві
антизахідних настроїв мали вигляд неприйняття євро
пейських новацій, критики всього європейського, проти
ставлення російського суспільства європейському, підне
сення російської культури напротивагу європейській
тощо.
Слід зазначити, що навіть в самому середовищі
слов’янофілів спостерігалася певна строкатість і неодно
рідність суспільно–політичних поглядів. Зокрема, розріз
няють «старших» слов’янофілів (К. Аксаков, І. Киреєв
ський, О. Хом’яков, Ю. Самарін та ін.), «молодших»
слов’янофілів (І. Аксаков, Д. Валуєв, П. Киреєвський,
О. Кошельов, Ф. Чижов та ін.), «офіційних», або
«правих», слов’янофілів (М. Погодін, С. Шевирьов
та ін.), «почвенников» (А. Григор’єв, Ф. Достоєвський,
М. Страхов та ін.), «пізніх» слов’янофілів, або
«неослов’янофілів» (М. Данилевський, К. Леонтьєв та
ін.). Щоправда, останніх вчені зараховують до пред
ставників слов’янофільства з численними обумовлен
нями та застереженнями [11, с. 112].
Термін «слов’янофільство» запозичили західники
у прибічників М. Карамзіна, які так називали архаїчну
доктрину міністра народної освіти Російської імперії
О. Шишкова, апологета «слов’яно–російського стилю» і,
в той же час, автора так званого «чавунного» цензурного
статуту 1826 року, який забороняв друкувати все, що
мало яке–небудь політичне підґрунтя. Відтак західники
стали застосовувати назву «слов’янофільство» щодо
своїх опонентів – слов’янофілів 1830–х рр. – з іронічним
підтекстом [7, с. 39].
Спочатку змагання слов’янофільства та західництва
розгорталося у вербальній формі, зокрема на диспутах
першої половини 1840–х рр. у відомих московських
салонах Є. Єлагіної, К. Павлова, Д. Свербеєва,
П. Чаадаєва та ін. [3, с. 333]. Від середини 1840–х рр.
полеміка слов’янофілів та західників перемістилася на
сторінки періодики та стала знаковим явищем російської
публіцистики дореформеної доби. Протягом 1840–
1850–х рр. сформувалося досить широке коло періо
дичних видань, які дотримувалися слов’янофільської
орієнтації: журнали «Москвитянин», «Русская беседа»,
«Сельское благоустройство», газети «Молва» та
«Парус», збірники «Московский сборник», «Сборник
исторических и статистических сведений о России и
народах ей единоверных и единоплеменных» та ін. [3,
с. 333–334].
Своєрідність політичних та соціальних засад
Росії представники слов’янофільства вбачали в
гармонійному співіснуванні всіх станів, у поземельній
російській громаді та артілях, у православних основах
суспільства, яке вони ототожнювали з «єдиним і
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справжнім» християнством. Слов’янофіли відстоювали
думку, що християнство (православ’я) з’явилося на
Русі в «чистому, незайманому» вигляді з Візантії,
а не із Заходу, де вчення Ісуса Христа спотворили
раціоналізм та прагматизм європейських теологів і
філософів, поширення індивідуалізму в суспільному
житті. Саме на ідеї неповторності та виключності Росії
спиралися погляди слов’янофілів про хибність або,
принаймні, обмеженість західноєвропейських стандартів
економічного, політичного і культурного розвитку, які в
ХІХ столітті породили в Європі соціальну напруженість
і песимізм, спричиняли революційні потрясіння, народні
бунти, громадянські війни. Таким чином народжувалася
і формувалася одна із провідних слов’янофільських тез
про «однобокий раціоналізм» Заходу, який визначався як
абсолютно неприйнятний для Росії [7, с. 43].
Імперія Романових, на переконання представників
слов’янофільства,
мала
своєрідний
захист
від
«європейських хвороб» у вигляді відомої «уваровської
тріади» (від імені міністра народної освіти Російської
імперії графа С. Уварова): православ’я, самодержавство,
народність. Втім, на відміну від «правих» слов’янофілів,
«старші»
слов’янофіли
трактували
уваровську
тріаду в дусі ідеалізації патріархальних підвалин
російського життя: православ’я уявлялося як істинне
початкове християнство, соборність та цілісність
духу. Самодержавство ототожнювалося з інститутом
імперської влади, зокрема із царем та його місією
«добровільного грішника», котрий несе на собі тягар
«гріха влади», на яку не має права [7, с. 45]. Народність
розглядалася слов’янофілами як уявна православна
община, яка символізує солідарність та моральність,
урешті–решт оберігає національний устрій та ідеал
громадянського життя. Представники слов’янофільства
вважали общину непорушним гарантом російської
самобутності як у минулому та сучасному, так і в
контексті майбуття. Самі ці національні риси, на думку
слов’янофілів, давали Росії шанс уникнути жахливих
соціальних катаклізмів, властивих європейському Заходу,
віднайти й осягнути свій шлях подолання внутрішніх
конфліктів, а також давали змогу стати духовним і
політичним центром усього слов’янства [7, с. 48].
Радикально налаштовані слов’янофіли обстоювали
ідею необхідності політичного об’єднання всіх слов’ян
на основі їх етнічної, культурної та мовної спільності
у межах Російської імперії (Панславізм), причому не
виключали для досягнення цієї мети застосування
військово–політичних заходів [6, с. 500]. Слов’янофіли
не мали виразних соціально–політичних та історичних
візій, зокрема виступали із критикою кріпацтва, так
як воно, на переконання слов’янофілів не відповідало
християнським канонам [6, с. 501].
Крім того, ряд слов’янофілів брали активну участь у
підготовці земельної реформи 1861 року (О. Кошельов,
Ю. Самарін та ін.), а також виступали за скасування
цензури, смертної кари, тілесних покарань (у рамках
військової реформи), за створення гласних судів
присяжних та ін. (у рамках судової реформи) [6, с. 502].
Взірець ідеального суспільного устрою слов’янофіли
пов’язували з добою царя Михайла Федоровича
Романова (1596–1645 рр.), обраного на царство «всією
Руською землею», котрий постійно апелював до «гро
мадської думки» – Земського собору [1, с. 203–204].
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Російську історію прихильники слов’янофільства
поділяли на допетровську та петровську епохи, зокрема,
засуджували царя Петра I за розрив «етичного зв’язку»
з народом, підпорядкування Церкви державі, за відміну
інституту патріаршества, відмову від самобутніх
засад російської культури та суспільного устрою,
запозичення суспільних і культурних інститутів Заходу
тощо [1, с. 204]. Слов’янофіли критикували офіційну
російську Церкву, оскільки вважали, що вона перестала
розкривати духовний зміст віри та внутрішнє багатство
православ’я [1, с. 205–206].
В той же час, представники слов’янофільства
зовсім не були реакціонерами, якими їх іноді
зображують в історичній літературі. Вони були
швидше своєрідними утопістами. Суспільний ідеал
слов’янофіли вбачали у вільній від будь–якої речової
залежності високоморальній особистості [7, с. 41]. На
думку слов’янофілів, свобода особистості передбачає,
як незалежність від раціональності мислення, так і
незалежність від будь–якого авторитету. Особистість
сама пізнає моральну істину і пізнає її лише розумом,
а, згодом, почуттями, вірою, інтуїтивно. Свобода
особистості може бути сприйнята як сваволя, бо ця
свобода підпорядкована моральній необхідності, яка,
в свою чергу міститься у релігійних цінностях. В
наукових працях слов’янофіли любили порівнювати
ідеальні соціальні відносини в суспільстві із
гармонійністю поєднання співаків в хорі [7, с. 44].
Водночас слов’янофіли прагнули прикладом своєї
діяльності нав’язати тогочасному суспільству думку
про необхідність повернення до старого руського стилю
життя, протиставляючи його ранньомодерним євро
пейським запозиченням. Наприклад, прихильники
слов’янофільства вбиралися в одяг, який, за їхніми
уявленнями, відповідав російським національним тради
ціям, відпускали бороди, котрі вважалися неодмінною
складовою зовнішнього вигляду як нижчих, так і вищих
суспільних станів Московської держави. У такому
вигляді вони з’являлися на вулицях Москви, відвідували
аристократичні зібрання, зустрічалися з іноземцями,
демонстративно порушували загальноприйнятий суспіль
ний етикет тощо. Ці публічні демонстрації призвели до
урядової реакції, що виявилося у законодавчій забороні
дворянству носити бороди у квітні 1849 року [3, с. 334].
Згодом були заарештовані деякі слов’янофіли (І. Аксаков,
Ю. Самарін), а рукописи прибічників слов’янофільства
зобов’язали надсилати на перевірку до Головного
управління цензури. Зі смертю знаних провідників
слов’янофілів (К. Аксаков, І. Киреєвський, О. Хом’яков
та ін.) ця світоглядно–ідеологічна і суспільно–політична
течія поступово втрачала свою креативність.
Підбиваючи підсумки пропонованої статті, слід
зазначити, що слов’янофільство ніколи не було
чимось монолітним, уніфікованим. Кожен мислитель,
якого ми тією чи іншою мірою відносимо до даного
напрямку суспільно–політичної думки XIX століття,
сформулював свою неповторну концепцію самобутнього,
самодостатнього історичного розвитку, наповнив її
відповідними логічними побудовами та фактажем. Тобто
кожен мислитель повністю індивідуально і неповторно
будував власну концепцію. Так само і в Україні ідеї
слов’янофільства мали свої національні особливості, які
відбивалися в працях визначних українських вчених.
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The імраст of slavophilizm of social and political idea
of the mid of XIX century
Analyzed the history of origin, the formation and the essence of slavophilism as
a social–political movement in Russian Empire and specific historical phenomenon
of the social thoughts in the first half–mid of the XIXth century, also his influence on
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the Ukrainian historical and social–political thought in the mid of the XIXth century.
Viewed, that the sourses of slavophilism must be search at the beginning of XVth
century, when in society were actively discussed two main problems – the relation
of the church to heresy and the decline of moral in the priory. At the beginning of
XVIth century retractable the idea of Moscow as the third Rome, which during of
XVIth century was turned into the main ideology of Russian Empire under the name –
«Moscow the Third Rome». The effects and coments about this theory found their way
in ideas of slavophiles in the middle of XIXth century. Mentioned that slavophilism
was created an original idea of historical development of the Russia, and also had
been reflected in views and activities of the Ukrainian scientists.
Keywords: Slavophiles, slavophilism, Slavophile idea, XIXth century, social life.
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Розвиток української історичної
університетської освіти та науки
наприкінці XIX – на початку XX ст.
Характеристика української історичної університетської освіти та науки
наприкінці XIX – на початку ХХ ст. ще досі не стала предметом спеціального
дослідження. Вітчизняні дослідники аналізували діяльність окремих істориків
та науковців університетів Російської імперії, акцентуючи увагу на заснуванні
ними наукових шкіл та розробці теоретичних напрямків. Вагомими працями є
історії університетів, де розглядалися події з життя викладачів та студентів,
адміністративна система та історичні умови функціонування. Українська
історична наука в ХІХ – на початку ХХ ст. пройшла тернистий шлях
становлення. В університетах підросійської України створювалися центри, де
історія почала формуватися як наукова дисципліна з властивим їй теоретично–
методологічним арсеналом. Біля її витоків стояло багато видатних істориків,
які прищеплювали елементи творчого пошуку молодому поколінню дослідників
історії. Підсумком їхньої наукової роботи стали оригінальні історичні концепції.
Ключові слова: українські історики, гуманітарна освіта та наука,
університети.

У другій половині XIX – на початку ХХ ст.
відбулося збільшення кількості університетів, відкриття
їх в Одесі, Томську, Саратові. Урізноманітнилися вищі
навчальні заклади, було створено спеціальні та приватні
вищі навчальні заклади, відкрито Вищі жіночі курси.
Нові тенденції та формування світосприйняття людини
XX ст. вимагали інакшого осмислення соціальних і
моральних проблем. Посилилось прагнення людей
до пізнання власної історії. Зміни у економічному
і політичному житті після скасування кріпосного
права створити нові умови для розвитку історичної
університетської освіти та науки. Капіталістична
модернізація стимулювала науково–технічний прогрес,
збільшувала потребу в високоосвічених людях, на
яких впливало пожвавлення суспільно–політичного
життя і активізація ідейної боротьби. Задля збільшення
професіонально освічених робітників уряд розширював
та зміцнював систему вищої освіти.
Вітчизняні дослідники аналізували діяльність
окремих істориків та науковців університетів Російської
імперії, акцентуючи увагу на заснуванні ними
наукових шкіл та розробці теоретичних напрямків
[6; 7; 13; 15; 16; 27; 31]. Вагомими працями є історії
університетів, де розглядалися події з життя викладачів
та студентів, адміністративна система та історичні умови
функціонування [10; 11; 12; 28; 34; 35]. Проте загальна
характеристика української історичної університетської
освіти та науки наприкінці XIX – на початку ХХ ст.
не стала предметом спеціального дослідження. Таким
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чином, метою даної статті є спроба висвітлення
та аналізу розвитку історичної освіти та науки
підросійської України пореформеного періоду.
У другій половині XIX на початку XX ст. у зв’язку з
необхідністю розуміння сучасних процесів майбутнього
Російської імперії, надзвичайно виріс інтерес до
історичних знань. Історична наука перебувала під
впливом російських істориків, професорів Московського
університету С. М. Соловйова та В. О. Ключевського,
які пояснювали вітчизняну історію природними та
етнічними особливостями російського народу [7; 19;
23, с. 357]. Різні ідейні погляди істориків викликали
появу праць, у яких історія Росії розглядалась або з
ліберальних П. Мілюков), або з марксистських позицій
(М. Покровський) [36, с. 447]. З другої половини XIX ст.
історична наука розвивалась в умовах гострої боротьби
між різними напрямами [33, с. 42]. У другій половині
XIX ст. центрами наукової думки, підготовки вчених,
викладачів та дослідників стали Харківський, Київський
та Одеський університети.
У пореформенній Російській імперії університетам
належить провідна роль в системі вищої освіти.
Широка автономія за статутами початку XIX ст.
поставила їх в один ряд з вищими урядовими органами
імперії, підпорядкувавши безпосередньо міністру
народної освіти. На університети покладався контроль
за діяльністю початкових та середніх навчальних
закладів ряду губерній, об’єднаних в навчальний округ.
Таке особливе становище і широке поле діяльності
перетворило університети на визначні наукові й
культурно–освітні осередки країни [18, с. 46].
Із п’яти університетів Російської імперії (Москов
ський, Санкт–Петербурзький, Казанський, Дерптський
і Харківський), які існували на початку XIX ст.,
Харківський університет, відкритий у 1804 р., в
науковому плані вважався одним з найкращих [38,
с. 1]. Університет засновано з ініціативи відомого
українського вченого, винахідника, освітнього і
громадського діяча В. Каразіна. Його ініціативу активно
підтримала громадськість Харківщини та Полтавщини.
В. Каразін був людиною широких поглядів, рішучим
противником кріпацтва, всіляко сприяв розвиткові
науки та техніки, промисловості, економіки [1, с. 101].
Проте головною справою його життя стало заснування
Харківського університету, професори й випускники
якого зробили великий внесок у справу національного
відродження України [10, с. 160; 14; 24, с. 23].
Вся історія дореволюційного університету – це
безперервна боротьба між царатом, який проводив
по відношенню до університету реакційну політику,
та передовими елементами суспільства, які прагнули
зробити університет самобутнім центром науки та
прогресу. Імперське керівництво, проводячи реакційну
політику в галузі освіти, втручалось у справи
університету, переслідувало прогресивно настроєних
викладачів та присікало прояви передових ідей серед
студентства [20, с. 116–125]. Університетський статут
1863 р. вносив деякі зміни в структуру Харківського
університету, визначав нові штати викладачів, покращав
їх матеріальне становище. Тоді університет складався з
чотирьох факультетів: історико–філологічного, фізико–
математичного, юридичного і медичного. Засновувались
нові відділи та збільшувалося число кафедр [25, с. 371].
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Новий статут 1884 р. скасовував колишні привілеї
університетів. Відтепер вони мали повністю підлягати
Міністерству
освіти,
посилився
бюрократичний
контроль за їхньою життєдіяльністю, було покінчено
з виборністю ректорів, деканатів і навіть професорів.
Обмежувалися права професорських рад [1, с. 101, 102].
Щодо наукової та освітньої діяльності істориків
в Харківському університеті, то у другій половині
XIX ст. головним напрямом було вивчення проблем
слав’янознавства Лівобережжя України [32, с. 68].
Великий вплив на розвиток історіографії зробила
наукова діяльність основоположника слов’янознавства
І. І. Серезневського. Йому належить велика заслуга
у вивченні історії України, дослідженні пам’ятників
давньоруської культури та питань джерелознавства.
Серед його праць, одна була спеціально присвячена
історії Слобідської України – «Историческое образо
вание гражданского устроения Слободской Украины со
времени заселення до преобразования в Харьковскую
губернию» [17, с. 814, 815].
Загалом, кінець XIX ст. характеризувався активним
розвитком історичної науки у Харківському університеті.
Розширюється тематика дослідження вітчизняної
історії, публікуються і використовуються в наукових
працях документальні матеріали, формуються наукові
школи, об’єднані спільною тематикою досліджень і
теоретичного основою, виникають наукові товариства,
які перетворюються на координуючі центри розвитку
науки, розширюються міжнародні наукові зв’язки.
Революція 1905 р. ненадовго повернула російським
університетам
втрачену
автономію.
У
жовтні
1906 р. історика Д. І. Багалія було обрано ректором
Харківського університету, який активно виступав
проти бюрократичного управління [1, с. 102]. Творчість
Д. Багалія була присвячена проблемам історії Російської
імперії та України, зокрема він дослідив цінні джерела
з історії Слобідської, Степної і Лівобережної Україні
ХV–ХVІІІ ст. Йому належить праці: «История
колонизации и быт степной окраины Московского
государства», «История города Харькова за 250 лет
его существования», «Опыт истории Харьковского
университета» [22, с. 6, 8, 12]. Д. Багалій вважав
за доцільне встановлювати достовірні факти при
дослідженні історії. Однак самі факти, на його думку,
не складали історії, вони є лише матеріалом для неї.
Найголовнішими підвалинами історії були причинність
історичних явищ, їх не повторюваність, прогрес, єдність
[29, с. 144, 145].
Широко відомий професор загальної історії
Харківського університету другої половини ХІХ ст.
М. М. Петров, 35 років свого життя присвятив
викладанню європейської та російської історії. Він був
гарно обізнаним з головними течіями в історіографії
домінуючих націй Європи. М. Петров створив перший
повний навчальний курс з всесвітньої історії для
російських університетів з власним оригінальним
баченням
історії
людства.
Його
універсально–
історична концепція була національно–орієнтованою,
оскільки висвітлювала всесвітню історію з російського
імперського погляду, включала у світовий історичний
процес історію слов’ян як його невід’ємну частину
та один із визначальних факторів. У праці «Новітня
національна історіографія в Німеччині, Англії і Франції»
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М. Петров поставив своїм завданням дати огляд шкіл
та напрямків розвитку історичної науки у контексті
суспільно–політичного розвитку цих країн, тобто
яким чином західноєвропейські нації розуміли власну
історію та себе, адже саме у цьому простежується
самоусвідомлення націй [3, с. 124–125]. М. Петров
досліджував німецьку історіографію, протиставляючи
їй англійську історіографію, в основі чого лежать
відмінності характеру обох націй. Англійці –
прагматики, тому вони вважали історію практичною
прикладною наукою, а отже, не бачили в німецькому
методі ніякої позитивної мети. Французька історіографія
консервативна і космополітична, із схильністю до
публіцистичності й неперевершеної літературної форми.
Головна риса національного характеру французів – це
переконання у власній європейській аристократичності,
баченні історії Франції як історії Європи.
Історичний процес, на думку М. Петрова, детермі
нований у вихідному напряму і має смислове
навантаження. Метою історії є громадянське і моральне
виховання суспільства. Об’єктивність історика можлива
тільки як суб’єктивна сумлінність при відтворенні
минулого та роботі з джерелами, але вона не означає
наднаціональну та над особистісну позицію всезнаючого
спостерігача, адже неупередженість у викладенні
матеріалу не передбачає безособового оповідання.
Особливістю концепції М. Петрова було введення у
загальну схему всесвітньої історії слов’ян [21].
Таким чином, Харківський університет першим
на українських землях в складі Російської імперії дав
поштовх розвиткові історичної науки та освіти, у його
стінах пропагувався історизм як світогляд та метод
наукового пізнання. У ньому відбувалося становлення
наукових шкіл та активна діяльність його викладачів у
напрямку утвердження історії як фахової дисципліни.
Вагоме місце у розвитку історичної освіти і науки
належить Київському університету Святого Володимира,
задум заснування якого виник ще в 1805 р., коли був
відкритий Харківський університет. У 1833 р. Микола
І затвердив тимчасові статут і штати для Київського
університету. Спочатку функціонував усього один
його факультет – філософський, з двома відділеннями:
історико–філологічним і фізико–математичним. Серед
викладацького складу були польські, російські та
німецькі професори. Першим ректором Київського
університету було призначено професора ботаніки,
вченого–енциклопедиста, історика М. Максимовича
(1804–1873) [28].
Становлення історичної науки в новоутвореному
Київському університеті відбулося з організацією
єдиної тоді історичної кафедри – кафедри загальної
історії. Одним із перших викладачів загальної історії
був професор В. Ф. Цих, вихованець Харківського
університету,
який
читав
лекції
з
давньої,
середньовічної та нової історії. Дослідник історії
Київського університету В. Шульгін називав В. Циха
«окрасою університету» [12]. В. Цих дотримувався
морально–естетичної концепції історичного процесу,
в основу якої покладено моральний розвиток людства.
Мораль окремої людини і народу є запорукою
історичного розвитку. Історичний діяч, який керується
загальнолюдськими моральними цінностями, стає
«великим духом» і рухає народи шляхом прогресу.
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Історичний процес розглядався як органічне поєднання
одиничного і загального, складаючись з елементів
громадянства, релігії, освіти та науки. Роль особи в
історії В. Цих визначав за її участю у поширенні серед
народу ідей гуманізму, справедливості, загальнолюдської
моралі [29, с. 54, 55]. Привертає увагу його оригінальна
періодизація всесвітньої історії, а саме виділення:
історії азіатського або східного людства; історії народів
еллінських та італійських; історії народів середньої та
північної Європи. В. Цих намагався відмовитись від
європоцентризму та визначав, що «індивідуальне» в
історії існує не лише у формі народів та націй, але й
у формі конкретних і реальних історичних діячів [29,
с. 25].
У ХІХ ст. у Київському університеті працювали
також інші відомі історики, наукові праці яких містили
цінний фактичний матеріал та оригінальні погляди
на історичну науку. Так, на кафедрі історії Росії
упродовж кількох десятиріч працювали професори
В. Б. Антонович та В. С. Іконніков. Їхні праці були
затребуваними, оскільки наприкінці ХІХ ст. пожвавився
інтерес до вітчизняної історії. Київські історики та
археологи проводили перші археологічні розкопки,
публікували чимало цінних матеріалів. Особливо
велику наукову цінність являють археологічні розвідки
К. А. Лохвицького (проводив розкопки Десятинної
церкви) [12, с. 182] та В. Б. Антоновича (створив
археологічні карти Київської та Волинської губерній,
проводив розкопки скіфських могил біля сучасного села
Кальника, брав участь у археологічних з’їздах) [8].
Професор Київського університету В. Б. Антонович
досліджував широке коло історичних проблем:
історію козацтва, гайдамацьких рухів, Литовського
князівства, мав праці з археології та етнографії. Він
зібрав великий фактичний матеріал. Працюючи над
збиранням і редагуванням архівних документів,
він видав дев’ять томів «Архива Юго–Западной
России», де було вміщено акти та дослідження про
козацтво, гайдамаків та Коліївщину. В. Антонович
поклав початок глибокому вивченню історії Великого
князівства Литовського та Руського. Він заснував
«київську школу» істориків, серед яких багато
його знаменитих учнів з Київського університету
(Д. Багалій, М. Грушевський, М. Довнар–Запольський
та ін.) [15, с. 160, 161]. На формування теоретичних
засад світогляду В. Антоновича мала вплив творчість
польського історика Й. Лелевеля з теорією інтерпретації
історії через призму демократизму, ідеалізацію
вічових форм суспільного устрою, ставлення до ідеї
месіанства, нахил до синтезу національної історії,
осібні компоненти методики історичних досліджень.
В. Антонович розвивав концепцію києвоцентризму,
думку про нерозривність української минувшини,
романтичне народолюбство, підкріплене філософією
шеллінгіанства і слов’янофільства, підтримував теорію
федералізму, ідеалізацію вічових форм давньоруської
історії, підхід до української історії через призму
такого явища, як козацтво, етнопсихологічну мотивацію
при визначенні східнослов’янських взаємин. Йому
належить думка про безперервність народної традиції,
засудження польсько–шляхетського режиму в Україні,
ідеалізація староруського громадського ладу, ставлення
до історико–церковного життя [16].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Визначне місце в розвиткові історичної науки у
Київському університеті займають праці В. С. Ікон
никова, який читав курси російської історії ХІV –
початку XIX ст. та історіографії. За 53 роки активного
творчого життя В. Іконников опублікував 716 наукових
праць з широкою науковою проблематикою. Особливе
місце серед наукових досліджень В. Іконнікова посідає
його двотомна праця «Опыт русской историографии»,
де велику увагу приділено питанням теорії і методики
вивчення історичних джерел. Вчений дослідив розвиток
історичної критики у Російській імперії, охарактеризував
значення історичного джерела як єдиного, з його
точки зору, інформатора про минулі події. Науковий
світогляд вченого базувався на позиціях позитивізму,
прихильники якого вважали, що наука повинна
будувати свої висновки не на загальнофілософських
засадах, а дослідним шляхом, базуючись на вивченні
конкретних фактів. Виходячи з позитивістського
погляду на історичну науку, В. Іконников вважав
гарантом об’єктивності та достовірності наукового
дослідження історичне джерело, насамперед, писемне.
Не підіймаючись до широких теоретичних узагальнень,
він вважав, що історія має бути достовірним описом
окремих фактів (подій). Одна з головних відмінностей
історії від природничих наук, на думку В. Іконникова,
полягає в тому, що події не можуть повторюватися і не
підлягають перевірці за допомогою досвіду [5, с. 34; 6,
с. 43].
Можна назвати ще чимало прізвищ видатних
істориків Київського університету. Загалом, вони були
одностайні у визначенні історії, як науки, що досліджує
культурну діяльність людства у часі та просторі. Доцент
кафедри загальної історії Київського університету
В. Новодворський, визначаючи предмет історії,
переконував, що вона вивчає явища, які відбуваються
у житті людського суспільства. Суспільство ж, на
його думку, є не простою сукупністю індивідуумів, які
знаходяться у психічній взаємодії між собою. Головною
складовою частиною суспільства є певна соціальна
група. Отже, суспільство є органічним цілим, в якому
не тільки соціальна група, але і людська особистість
є реальною. Щодо відмінностей між історією та
соціологією, то В. Новодворський вважав, що історія
досліджує сутнісні явища а соціологія – абстракцію.
Для професора Київського університету М. Бубнова
предметом історії було зображення діянь всього
людства, оскільки однією з найвеличніших ідей, що
оволодівали людською свідомістю, була ідея єдності [29,
с. 142].
Продовженням наукових традицій вчених Харків
ського і Київського університетів стали дослідження
вчених Новоросійського університету, відкритого у
1865 р. в Одесі. Новоросійський університет мав у
своєму складі історико–філологічний, фізико–матема
тичний, юридичний і медичний факультети [11]. Велику
увагу адміністрація університету приділяла наглядові
за політичною благодійністю студентів та викладачів,
який здійснювався в тісному контакті з жандармськими
управліннями, поліцією та генералом–губернатором.
Незважаючи на суворий контроль, з Новоросійським
університетом пов’язана діяльність багатьох видатних
учених, праці яких зробили його передовим науковим
центром південноукраїнських земель.
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Вчені університету залишалися на ідеалістичних
позиціях і не могли противитися панівній ідеології,
хоч накопичували великий фактологічний матеріал,
розширюючи тематику наукових досліджень. Праці
істориків кафедри російської історії, як правило,
не виходили за межі офіційного напряму. З 1877 по
1901 р. активною дослідницькою роботою займався
Г. І. Перетяткович, учень російського історика
С. М. Соловйова, представника державної історичної
школи. Він досліджував історію народів Поволжя та
зібрав по цій темі чималий новий архівний матеріал.
Його праці відображали одну з провідних тенденцій
історіографії другої половини ХІХ ст. – підвищення
уваги до історії окремих регіонів, що входили до складу
Російської імперії, вивчення колонізаційних процесів. На
його думку, історик має враховувати усі обставини, що
призводили до великих подій, досліджувати психологію
людей різних епох. У історії діє багато факторів, а отже
заплутаність історичних джерел не дозволяє історику
скласти цілковито об’єктивну картину подій. Таким
чином, дослідник має давати фактам говорити самим за
себе [37, с. 447–449].
Помітний слід залишила на кафедрі робота
випускника університету О. І. Маркевича. Він
займався проблемами історії Росії в період створення
централізованої держави, цікавився питаннями історіо
графії, економічного і культурного розвитку південно–
західних українських земель, працював над історією
літописання. Суб’єктом історичного процесу, на
думку історика, є колективна особистість – народ,
народність, що усвідомлюється через такі поняття, як
народний дух, народний характер, душа народу. Звідси
його особлива увага до звичаїв, побуту, культури,
фольклору, народної творчості. Йому належить праця
з історії Новоросійського університету, підготовлена
до 25–річного ювілею. О. І. Маркевич читав публічні
лекції в Одесі та інших містах – Кишиневі, Миколаєві,
Катеринославі. Проте ліберальні погляди історика
викликали тривогу адміністрації університету. За
спробу провезти в Російську імперію з–за кордону
нелегальну революційно–демократичну літературу він
був звільнений з університету [27, с. 36].
На початку XX ст. на кафедрі загальної історії
працював ряд інших відомих ліберальних істориків,
серед яких популярністю користувався О. С. Тра
чевський. Він розпочав свою наукову діяльність з
вивчення епохи реформації в Польщі, а згодом займався
питаннями нової історії Франції. О. Трачевський
намагався висвітлювати питання політичної і соціально–
економічної історії з позитивістських позицій. Висту
пав з публічними лекціями, був ініціатором та одним
з організаторів Вищих жіночих курсів в Одесі. Проте
навіть найскромніші ліберальні висловлювання непо
коїли самодержавство, тому йому заборонили читання
публічних лекцій, а згодом він був змушений звільни
тися з університету.
Серед непересічних істориків Новоросійського
університету ХІХ ст. слід згадати Г. О. Афанасьєва,
дослідження якого були присвячені соціально–
економічній історії Франції XVIII ст. Також з 1896 по
1901 рр., приват–доцентом університету був випускник
Московського університету та учень В. І. Гер’є,
П. М. Ардашев, який вивчав історію французької
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буржуазної революції. В Одесі він завершував роботу
над трьохтомною працею «Провінційна адміністрація у
Франції в останню пору Старого порядку, 1774–1789»,
яка принесла автору міжнародне наукове визнання.
Протягом короткого часу (1894–1897 рр.) викладав в
Новоросійському університеті Р. Ю. Віппер, згодом
відомий радянський історик, академік, автор численних
досліджень з історії стародавнього світу, середніх віків,
нового часу, вітчизняної історії [9; 13, с. 234].
Серед істориків, які працювали в Новоросійському
університеті на початку XX ст. особливе місце належить
Є. М. Щепкіну, випускнику Московського університету,
учню відомих істориків В. І. Герьє і В. І. Ключевського.
Він займався вивченням історії середніх віків і нового
часу, західноєвропейською та вітчизняною історією.
В методології історії Є. Щепкін пройшов складний
шлях еволюції поглядів: від суб’єктивного ідеалізму до
вульгарного економічного матеріалізму та поглибленого
вивчення
марксистсько–ленінської
теорії,
тісно
пов’язаної з його суспільно–політичними поглядами.
Член Державної Думи від кадетської партії, він підписав
у 1906 р. в числі інших професорів, Виборзьку відозву
і був у період реакції звільнений від викладання в
університеті. Після Лютневої революції повернувся до
викладацької діяльності і став першим професором–
комуністом в Новоросійському університеті [9].
Отже, українська історична наука в ХІХ – на
початку ХХ ст. пройшла тернистий шлях становлення,
віхи та етапи якої загалом співпадали з тими, що були
характерними для європейської наукової історіографії.
Харківський університет став першим центром в
Україні, де історія почала формуватися як наукова
дисципліна з властивим їй теоретично–методологічним
арсеналом. Біля її витоків стояли видатні історики, які
прищеплювали елементи творчого пошуку молодому
поколінню дослідників історії. Підсумком їхньої
наукової роботи стали оригінальні історичні концепції.
Українські університети дали поштовх розвиткові
історичної науки та освіти в Російській імперії, у
їхніх стінах пропагувався історизм як світогляд
та метод наукового пізнання. У них відбувалося
становлення наукових шкіл та активна діяльність
викладачів у напрямку утвердження історії як фахової
дисципліни. Загалом, погляди та праці істориків
Харківського, Київського та Одеського університетів
щодо теоретичних аспектів історичної науки справили
значний вплив на нову генерацію істориків. Великий
вплив на розвиток історичних досліджень викладачів
університетів справила активізація суспільно–політич
ного життя. Досліджувалися нові проблеми та розши
рювалося коло професійних істориків. Крім розробки
питань загальноросійської історії, значна увага приді
лялася різним періодам та проблемам історії українських
земель. Проте теоретичні проблеми історії тоді
розглядалися все ж таки переважно в руслі пануючих
у той час ідеалістичних концепцій теорії історичного
процесу.
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The development of Ukrainian historic university education
and science at the end of XIX and the beginning of XX centuries
Characteristics of Ukrainian historical university education and science at the
end of XIX and the beginning of XX century did not become the subject of a special
study until now. Domestic researchers analyzed the activity of individual historians
and scientists of universities of the Russian Empire and focused on the creation of
scientific schools and development of theoretical directions. Books about history of
universities are authority works, which were considered the event of the life’s teachers
and students, the administrative system and the functioning of historical conditions of
universities. Ukrainian historical science in the XIX – early XX century has passed
the thorny path of formation and development. The centers created in universities of
Ukraine under the Russian Empire, where the story began to take shape as a scientific
discipline with theoretical and methodological arsenal. A lot of eminent historians
stood at its origins and planted elements of creative research to the young generation
of history’s researchers. Original historical concepts are the result of their scientific
work.
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Physical education in educational institutions
of Ukraine in the second half
of the 19–th century
In consequence of analysis of archival sources, literature and their synthesis,
the article shows the concept of formation and development of physical education in
secondary schools of Ukraine in the second half of the nineteenth century. The rapid
changes in the economy, political life, activity advanced Ukrainian intellectuals –
scientists, teachers, doctors, public figures led to reforming education and putting
into practice of exercise training in Ukraine. Identified the main reasons that prevent
the introduction of gymnastics: lack of standard software development, shortage of
teaching staff with special physical education or a low level of their training, lack of
funding and logistical support for schools.
Keywords: secondary schools, gymnasiums, physical education, «Sokil»
(Falcon) movement, sports and gymnastics movement.

(стаття друкується мовою оригіналу)
At the present stage of development of Ukrainian
society there is a real need for education reform, which
stands in the way of integration into the European
educational space, as the community faced a number of
challenges regarding coverage of aspects of formation and
development of physical training of students in historical
experience. In the study of the history of physical education
were attracted A. Bondar, Y. Bondar, N. Hnes, O. Vatseba,
V. Verbytskyy, O. Vynnychuk, V. Volkov, B. Trofymyak
and other. However, it remains poorly understood historical
aspects of the formation of physical education in secondary
schools of Ukraine for 1860–1900 years. That is why the
purpose of the article is: to study the course and especially
the formation and development of physical education in
secondary schools of Ukraine in the second half of the
nineteenth century. Methods: Analysis of literature and
documents, chronological, comparative–historical.
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The second half of the nineteenth century characterized
reforming period of government of the Russian Empire and
Ukraine as its integral part. The crisis of serfdom system,
the capitalization of state, social conflicts, and the defeat of
Russia in the Crimean War, years 1853–1956, urged the
Russian government to reform and the need for further
change under the new historical conditions. Specifically,
February 19, 1861 Alexander II signed the «Manifesto»
about the abolition of serfdom and the «Regulations on
the country folk liberated from serfdom»; 1864 – reform of
territory «Regulation on provincial and district local self–
government»; 1864 – judicial reform and the reform of public
education; 1864–1874 years – Military Reform [17, p. 125].
The introduction of progressive social, political and
economic changes have created conditions for the develop
ment of capitalist relations in industry, agriculture, public
life and led to the migration of rural population to the city
and the emergence of new activities that led to the prepa
ration of healthy and physically strong military population.
After the introduction of universal conscription require
adequate physical preparation of young men ready to serve
in the army, military intensified practical importance of
exercise and led to the introduction of physical education in
the educational process of students in schools.
In addition, representatives of progressive Russian,
Ukrainian intellectuals – scientists, teachers, physicians and
community leaders I. Sechenov, O. Anokhin, M. Pyrogov,
P. Leshaft, Y. Mukhin, K. Ushynskyy, M. Chernyshevskyy,
M. Dobrolyubov, I. Bobenskyy, A. Butovskyy, M. Ber
dyayev and others – viewed the exercise as an integral part
of the formation of harmoniously developed personality,
recognizing physical training mandatory and necessary for
success, actively fought for the recovery of the nation, its
physical (corporal) development, questioned the introduction
of physical education in schools, citing the positive
experience of most European countries. The question is
not surprising, as the health of the people in the empire
continued to get worse. For example, in 1876 remained
alive 610 000 (43.5%) of 1.4 million boys born in 1855
(before the reform) and 50 000 (18%) of 280 000 examined
by doctors, were ill. After 3 years (1879) 51 000 of the
same amount examined boys (280 000) were considered to
be unfit for military service. This trend is increasing percent
of patients known to be kept until the end of the century.
So, during the reform of education, the time demanded
the adoption of the «Regulations on the primary national
schools» and «Charter schools and high school» in 1864,
which was first written introduction to secondary school
in the educational process extracurricular optional subject
«Gymnastics». Moreover, Article 51 of the Charter
obliges every high school have appropriate gymnastic
equipment, devices [5, p. 28, 12, p. 264–265]. But despite
the implementation of various provisions of circulars and
orders, the Ministry of Education had not developed model
regulations, curriculum, software and methodological
support of Gymnastics. Official government of the empire
paid not enough attention to physical education of students
in the field, that`s why Gymnastics was chaotic and worn
primarily for entertainment purposes, rather than systematic.
Low awareness and ignorance of directors of high schools
on physical education of students who believed, that
Gymnastics is unnecessary subject, that prevents the
learning process, also caused this [2, p. 13; 3, p. 40].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Exercising in the gymnasium for boys was more
binding, while the girls were completely freed from the
subject. There was a lack of funding and logistical support
of schools in all regions of Ukraine, as most high schools,
colleges, gymnasiums were located in buildings converted
for studying purposes [5, p. 29]. Especially difficult was
the situation in rural areas. According to historical data
for learning in township school of Shaulykha (now Uman
district) allotted space of so–called village «armor» in other
villages studies conducted in the homes of peasants or
clerk, or sexton, who also taught children. Only boys were
accepted to township school, with a full set of 20 pupils
thought. Maintenance of schools allotted 185 rubles for
a year; 25 rubles – on textbooks and supplies, 40 rubles –
heating and repairing. Farmers gave money for school
depending on the amount of land that belongs to them.
Studying lasted for three years. During this time the students
had to learn to read Church Slavonic and Russian, and to
know the four steps of simple arithmetic and referred to as
numbers, use the abacus. It was a church–parish schools [9,
p. 4]. In Cherkassy district in 1862 opened new church and
parish schools, but in 1864 the number of newly opened
schools is very small, and opened schools with no funds to
maintain them, were closed, then opened again.
The lack of qualified teachers, specialists in physical
education and training systems in Russia did unreal the
solving of implementing physical education in schools. In
secondary schools teachers in positions gymnastics men
worked mainly German, Swedish origin [2, p. 13] who
have special physical education, as in Russia, and especially
in the Ukrainian lands at that time there was no system of
training in physical education. For the classes invited former
doctors, soldiers who knew something about the gym, which
was held in military facilities and did not have enough
experience to work with children. They brought to school
only military form of education.
It should be noted that the exercises as a subject had
low social status and often perceived as an additional
income as gymnastics teacher pay was low. Teacher`s salary
depended on the number of annual lessons and funds, which
had a school and ranged from 37 to 50 rubles in men`s
public schools, colleges and 24–50 rubles in women’s [8,
p. 184, 214]. And according to the «Charter high schools
and real schools», published in the 1871–72 biennium,
institutions should have a full–time teacher of gymnastics
with a salary of 500 rubles, and doctors were obliged
to observe classes. The provisions of the statutes were
advisory in nature on physical training and exercises should
be carried out in those schools where there were supplies
and conditions of employment. It should be noted that the
classes were free [5, p. 29].
Implementation of exercise for pupils carried out
mainly through the efforts of the public, such as «society of
promoting students» that existed in some cities [14].
Some recovery occurred in the implementation of
physical training in the army and military schools after
taking into account the events of the Crimean War, namely
in 1856 gymnastics was introduced in the army, and three
years later (1859) – «Rules of gymnastics training in
the army». But the army personnel issue was important.
In the second half of the nineteenth century question of
military physical training of troops and physical education
of students developed professor P. Leshaft (1837–1909),
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generals M. Dragomirov (1830–1905), A. Butovskyy (1838–
1917). P. Lesgaft is the founder of the original system of
physical education, he actively initiated the issue of creation
of schools for training of physical education.
To attract youths for future military service in 1873
issued «Guidance gymnastics for village and national
schools». According to research of V. Verbitskyy [2] in
the early 80’s gymnastics lessons and dancing, as a form
of physical education, held 60% male and 58% female
middle school of Kherson province. In 80 years has changed
the teaching staff of teachers of physical education. So
in gymnasium and in real school of Kherson province
gymnastics were taught exclusively by men, of whom
55.5% were military, and 44.5% – civilians. For the first
time in the practice high schools in Southern Ukraine
introduced out–of–class mobile games [2, р. 10, 11].
In 1874 statutes were revised, aids in Physical Education
issued new. A little later, Mr. Lesgaft was instructed to
organize a two–year courses of training in gymnastics
(physical education) for the army. Courses lasted only
5 years and after 17 years was created set–fencing school as
a center for training, but only for the army (M. Dragomirov,
A. Butovskyy) [14].
Eventually, in 69–80 years of XIX century physical
education was seen as a national issue, the government
issued the law and regulations that not only significantly
complement the previous ones, but also made changes
to the organization of physical education and contributed
to the development of physical culture in the school. That
resolution of the Ministry of Education made general
gymnastics as an extracurricular time limit and in various
forms of extracurricular educational institutions and held at
long breaks, preferably outdoors. In 1889 it was developed
software exercises and introduced as a compulsory subject
in all civil institutions [6, p. 22].
In the area of education was made the first attempt of
teacher training – classroom exercises and military ranks
for secondary schools. There were cases where domestic
teachers went abroad to Europe to obtain the special
physical education. For example, the teacher of gymnastics
of Kharkiv gymnasium M. Vylhalm finished high school
courses of Berlin gymnastic society, and passed the exam in
the Odessa school gym [2, p. 13]. Increased attention and
funding secondary education contributed to the construction
of new and reconstruction of old school buildings, resulting
in high schools begin to appear gyms [3; 4; 5].
The teachers of Ukrainian schools used traditional
teaching methods – the method of demonstration, practical
and verbal. Similarly, in Cherkasy first city gymnasium,
which was founded on November 26, 1880, according
to the school curriculum dominated system of «Sokil»
exercises, carried out various sports and outdoor games
during breaks or classes, fencing. Exactly the students
of gymnasium opened the football to Cherkasers. For
the mobile gaming breaks and outdoor activities, which
were health, playground was equipped. In gymnasium,
like the country faced a shortage of skilled professionals
pedagogical potential of physical culture. Despite the
construction of new school buildings, lack of relevant was
adapted for sports facilities, sports equipment and inventory,
thereby undermining the entire educational process on
physical training of young schoolers [10]. Subsequently was
opened female gymnasium and 4–ministerial college. With
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the development of education the city considered to be an
example to others.
In villages, the process of formation of physical training
took place more difficult. During the 1871–1890 years
15 rural public schools were opened by Zolotonosha
and Pyriatyn county districts: in Bilousivka, Bezpalche,
Velykyy Khutir, Kolomytsi, Demky, Moysivtsi, Nekhayky,
Kononivka, Mykhaylivka, Drabiv, Byrlivets, Zolotonoshka,
Derkachivka, Svichkivka, Pohreby. Mostly they were one–
year–schools.
Something better was in physical education in the South
of Ukraine. V. Verbytskyy marks a change in the staff of
teachers of physical culture in Kherson province, and the
introduction of lessons in gymnastics 87.5% male and 82.3%
female secondary schools, are out–of–water sports, outdoor
games, trips, excursions, etc. In 1882 15 male and 12 female
secondary schools of Kherson province were gymnastics
lessons conducted in four male high schools (66.7%), three
female high schools (60.0%) and two real schools (50.0%).
V. Verbytskyy estimated that in women’s schools gymnastics
and dancing were taught in four gymnasiums (80.0%) and
three progimnasiums (43%) [5, p. 30].
It should be noted that the difference between the
Ukrainian system was a combination of physical training
with the national interests, traditions and priorities. The
second half of the XIX century was not barren of physical
education for the rest of Ukraine. Historically, in Western
Ukraine that sports and gymnastic movement was one of the
most important parts of the national and cultural awakening.
Therefore, in this period rapidly spreads activity of such
sports organizations as «Sokil» (Falcon), «Plast», «Sich»,
«Luh» (Meadow), «Kameniar» (Bricklayer). Depending on
the spatial location, was given the advantage of physical
education for Swedish, German, Czech system. Ideologist and
organizer of the national system of physical education within
«Sokil» movement became Ivan Boberskyy [8, p. 10; 14].
In southern Ukraine in 1861 there was a sports and
gymnastic movement and was founded the first action
organization. Gradually emerging groups of sports fans in
Kharkiv, Yuzivka (Donetsk) and in Kiev, Poltava. At the
beginning of World War I in Kyiv functioned four sports
groups [13, р. 177].
In Podillya active sports movement began in the late
nineteenth century, there was only one sports club «Sokol»
in Kamyanets–Podilskyy, in which there were 50 members,
among them were women. Classes are held in gymnastics,
fencing, athletics, tennis for the Czech principle «Sokil
exercises»; held the first competition; there are the first
champions [6, p. 22].
«Sokil» was the leading element of Ukrainian sports
and gymnastic movement, the idea of a carrier full physical,
mental education of Ukrainian youth. With activities
of «Sokil» are connected the birth and development of
sports periodicals, scientific and methodological ideas
in exercising, opening the club for training of trainers
Energizer (gymnastics) [7, p. 10, 14]. The main activity
in the «Sokil» was teaching gymnastic and motor actions
carried out by a specified pattern, where each of the
classes had a specific task, such as start, exercises on the
device, completion, etc. [1, р. 214]. Promoting of «sokil»
gymnastics greatly contributed to the annual competition
among students in secondary schools in all regions of
Ukraine. «Teams of pupils who took part in them, were
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coming from different cities. The trustee of Kharkiv school
district Mr. Sokolowskyy has developed a special program
for this event that consisted of binding (decathlon team,
pentathlon team and individual exercises on the device) and
floor exercises (for the overall performance, with clubs for
women) contained stringent requirements of the team, its
forms and equipment. These sporting events were widely
covered in local and national press» [1, p. 12].
Thus, physical education has become an integral part of
the educational content of secondary education in Ukraine.
The study found that the preconditions for the formation
and development of physical education in secondary schools
has been active work of teachers, doctors, social workers,
the development of socio–political movement to support a
healthy lifestyle of the younger generation. The formation
of physical education of students characterized the transition
to new forms elapsed from the introduction of specific
curriculum of physical education in the late nineteenth
century to the active development of sports and gymnastic
movement among pupils in the early twentieth century.
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Фізичне виховання у закладах освіти України
в другій половині ХІХ ст.
В результаті аналізу архівних джерел, спеціальної літератури та їхнього
узагальнення, в статті відображено концепцію становлення, розвитку
системи фізичного виховання в середніх навчальних закладах України у другій
половині ХІХ ст. Стрімкі зміни в економіці, політичному житті суспільства,
активність передової української інтелігенції – науковців, педагогів, лікарів,
громадських діячів спонукали до проведення реформування в галузі освіти та
введення фізичних вправ в практику навчальних закладів України. Визначені
головні причини, що заважали запровадженню гімнастики, серед яких –
відсутність нормативних програмних розробок, дефіцит педагогічних кадрів
зі спеціальною фізкультурною освітою або низький рівень їхньої підготовки,
недостатнє фінансування та матеріально–технічне забезпечення навчальних
закладів.
Ключові слова: середні навчальні заклади, гімназії, фізичне виховання,
гімнастика, сокольський рух, спортивно–гімнастичний рух.
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Протиріччя представників державного
проводу Директорії УНР у виборі стратегічного
зовнішньополітичного курсу України
Досліджені протиріччя представників державного проводу Директорії
УНР у виборі стратегічного зовнішньополітичного курсу України. Проана
лізовані пошуки українських державних лідерів оптимального вектору
зовнішньої політики доби визвольних змагань 1917–1920 років.
Ключові слова: зовнішня політика, стратегічний курс, державний провід.

Сьогодні, коли відбувається боротьба українського
народу проти зовнішньої агресії, українська історична
наука і зовнішньополітична практика мають знайти
органічний зв’язок минулих часів і поколінь українців,
що за часів Директорії УНР, як зі зброєю в руках, так
і на дипломатичному фронті відстоювали право на
самостійне державне буття.
Для вирішення поставленої проблеми автор
використав певну джерельну базу. Корпус джерел,
де проблеми деяких аспектів зовнішньої політики
Директорії УНР відрізняються методологічно автор
поділив на окремі групи. Першу групу складають
архівні джерела, які вводяться автором в науковий
обіг вперше. Це фонди Центрального Державного
Архіву Вищих Органів Державної Влади і Державного
Управління України (ЦДАВОВУ). Друга група –
дослідження науковців, які присвятили своє життя
вивченню внутрішньої та зовнішньополітичної практики
Директорії УНР, зокрема це – М. Стахів, Р. Симоненко,
І. Срібник та інші. Третя група – літературні праці,
мемуари та спомини безпосередніх учасників згаданих
подій, це – Ю. Тютюнник, С. Шелухін, О. Доценко
та інші. Дослідженню зовнішньополітичних аспектів
Директорії УНР присвячені праці науковців у
пострадянську добу – І. Срібник, П. Демчук та інші.
З огляду на певну кількість наукових праць з дослід
ження зовнішньої політики України доби визвольних
змагань 1917–1921 рр. низка не вивчених та мало
досліджених аспектів залишаються бути присутніми.
Зокрема, досі не з’ясовано коріння полонофільства
голови Директорії УНР С. Петлюри. Адже відомо, що
журналіст за фахом С. Петлюра зі вступом Російської
імперії у Першу світову війну закликав українство
Малоросійської губернії об’єднатися навколо царського
престолу та з патріотичним відчуттям битися з
ворогом. Подальший хід історії докорінно змінив
політичні орієнтації майбутнього лідера Директорії
УНР з проросійських на прозахідні, й зокрема на
полонофільські. Саме цей останній вектор української
зовнішньої політики відіграв сумну роль у міжнародній
практиці України підписанням Варшавської угоди у
квітні 1920 р., за якою Східна Галичина на довгі роки
залишилася під польським пануванням, а радянсько–
польська конференція в Ризі 1921 р. остаточно поховала
надії на українську державну самостійність.
Мета статті – проаналізувати та усвідомити про
тиріччя представників державного проводу Директорії
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УНР у виборі стратегічного зовнішньополітичного курсу
України доби визвольних змагань 1917–1920 рр.
Україні, як і іншим молодим державам, що
утворилися на уламках колишньої Російської імперії,
однаковою мірою загрожувала Радянська Росія та
антибільшовицькі російські військові формування».
Нові національні держави мали надію отримати від
країн Антанти моральну й матеріальну підтримку в
боротьбі з червоною та білою загрозами. Але для цього
їм було конче необхідно домогтися визнання світовим
співтовариством статусу суверенних, незалежних
держав – суб’єктів міжнародного права. Підставою
для таких надій були широко проголошені на весь
світ «14 пунктів» президента США В. Вільсона, які
пропонували взаємні й однакові гарантії незалежності та
територіальної цілості як великих, так й малих держав.
Такі сподівання знайшли своє місце у вступі до
проекту Конституції УНР, де зазначалося: «Всім націям,
які мають непохитне бажання і здібність створити
самостійну і незалежну державу, які домагаються
здійснення цього – надати це право, щоби це право за
ними було визнане другими державами і щоб (в разі
потреби) була надана поміч утворити свою власну
незалежну державу» [1, с. 90].
Виходячи на міжнародну арену, Директорія УНР
одразу ж зіткнулася з повною непоінформованістю
світової дипломатії щодо українських справ.
Та й не дивно: з огляду на перебування України
протягом століть під владою Російської та Австро–
Угорської монархій закордонні політики були слабо
обізнані з новою державою. До того ж суспільна
свідомість значної частини населення провідних
європейських країн довгий час формувалася як
свідомість громадян метрополій колоніальних імперій.
З іншого боку, Директорія УНР гостро відчувала брак
інформації щодо європейських справ, на підставі якої
слід було приймати адекватні рішення.
В українських політичних колах існували різні
погляди щодо концепцій та напрямків розвитку
зовнішньої політики. Так, голова Директорії УНР
В. Винниченко прагматично оцінював складність
міжнародного становища України наприкінці 1918 року.
В своєму щоденнику 28 листопада 1918 року він
записав: «Надії на успіх мало. З східного півдня
наступають дончаки. З Румунії, з Чорного моря от–от
з’являться війська Антанти. З боку Галичини – поляки»
[2, с. 69–70].
Зовсім іншої позиції дотримувався В. Винниченко
після успішного завершення повстання: «З міжнародної
точки погляду становище України повинно вважатись
задовольняючим. Антанта хоч офіційно ще не визнала
Українську державу, одначе про невизнання її тими ж
Державами Згоди нічого не було заявлено» [2, с. 69–70].
Оптимістичний погляд голови Директорії на
міжнародне становище України пояснювався надією
на можливість нейтралітету до таких сил, як Антанта
та Радянська Росія. У відозві до населення України
В. Винниченко вперше після повалення гетьманського
уряду офіційно заявив, що «РСФРР не відомо по яких
причинах розпочала якісь операції проти Української
Республіки» [3, с. 175–176].
На думку автора, оптимізм В. Винниченка щодо
міжнародного становища України мав далекосяжну
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ціль, а саме – показати радянському урядові Росії, що
Директорія сприймає дії Червоної армії на території
України як непорозуміння.
Концепції нейтральності у зовнішній політиці
В. Винниченко дотримувався і після залишення посади
голови Директорії та виїзду на еміграцію. Звідки до
своїх колег по партії він писав: «Ми не повинні ні
з Антантою, ні з поляками, ні з румунами, ні тим
паче з Колчаком–Денікіним вступати ні в які угоди й
спілки» [4].
Проте В. Винниченко залишав відкритим питання
щодо відносин з Радянською Росією: «Ні з погляду
міжнародного, ні з погляду внутрішнього порозуміння
з більшовиками на ґрунті національно–української
радянської влади не може бути шкідливим для суті
нашого руху – національного відродження, а також і для
форми її державності» [4].
Порозуміння з Москвою В. Винниченко сприймав
нерівнозначно. Влітку 1920 року він вів переговори з
радянським урядом щодо співпраці.
Після повернення на еміграцію колишній голова
Директорії УНР передбачав два варіанти розвитку
україно–російських відносин? «Або порозуміння з
більшовиками на ґрунті прийняття нами радянської
влади, а ними самостійності України і українського
характеру радянської влади, або боротьба мілітарна до
останньої можливості власними силами»? [5, арк. 23].
Через даремні спроби порозумітися з Радянською
Росією більшість членів українського уряду і
представників політичних партій зайняли запропоновану
С. Петлюрою антибільшовицьку позицію, шукаючи
союзника в обличчі Антанти. «В більшовизмі порятунку
не має, зазначалося у відозві Головного отамана військ
УНР до населення Соборної України, більшовизм на
українському ґрунті не приймається, бо може посіяти
нову громадянську війну, нове кровопролиття» [6, с. 86].
Головний отаман не втрачав надії, що Антанта,
зокрема французький уряд, з симпатією сприймає
героїчні прагнення українського народу до незалежності
та підтримає Директорію УНР морально й матеріально.
Але безперервна оборонна війна протягом 1919 року
примушувала С. Петлюру віддавати значно більше уваги
вирішенню проблем оборони республіки, розбудові
армії, питанням збройної боротьби і менше займатися
справами зовнішньої політики.
Така пасивність у зовнішньополітичній діяльності
Директорії УНР на чолі з С. Петлюрою спричинилася
до відсутності відповідної концепції щодо відносин з
країнами Антанти. Українському політичному проводові
необхідно було знати про існуючий поділ сфер впливу
на сході Європи між Англією та Францією.
Таким чином, на основі такого розподілу Україна
підпадала під французький вплив. С. Петлюра мусив
рахуватися з таким становищем відповідною корекцією
зовнішньої політики і домагатися підтримки з боку
французького уряду.
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Сторінки історії українських німців
Проаналізовано господарсько–економічний розвиток життя німецьких
поселенців в Україні. З’ясовано причини переселення німців на українські землі.
Проаналізовано основні напрями діяльності та загальний рівень розвитку
німецьких господарств. Показано, що друга половина ХІХ – початок ХХ ст.
стали періодом пристосування німецьких колоністів до умов життя й
господарювання на українських землях. Зазначається що, в цілому їм вдалося
налагодити ефективну діяльність, яка створила значний вплив на соціально–
економічний розвиток України. У сфері сільського господарства колоністи
успішно поєднували європейський досвід із місцевими землеробськими
традиціями, максимально використовували унікальні природно–кліматичні
умови та ресурсний потенціал України. Підкреслено, що перша світова війна
та репресивні заходи царизму проти колоністів завдали значної шкоди не тільки
їхнім поселенням, а й усій економіці України.
Ключові слова: німецькі поселенці, колоністи, сільське господарство,
іноземна колонізація, аграрні відносин, національне питання, репресії.

Процес переселення та становище українських
німців в країні являє собою науковий інтерес. Мета
цієї статті є прагнення проаналізувати стан та дії
німецької спільноти, яка складає невід’ємну частину
історії України. Питання розвитку колоністського руху
німців досліджувалося в роботах багатьох науковців
в різні періоди історії України. Починаючи з ХІХ ст.
з’являється зацікавленість до вивчення етнічного складу
Росії, що було пов’язано зі значним напливом громадян
іноземного походження в імперію. Перші ґрунтовні
дослідження А. Клауса, А. Веліцина, Г. Писаревского, в
яких розкривається освоєння України, вийшли в світ в
кінці ХІХ ст. [1; 9]. Використані ними при проведенні
дослідження архіви Правлячого Сенату, Іноземної
колегії дозволили повною мірою відтворити механізм та
засоби залюднення приєднаних територій за допомогою
колоністів. Крім вищезгаданих наукових робіт для
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нас особливий інтерес представляють В. Кабузана,
І. Кулинича, Н. Кривець, С. Бобилєвої та ін. [2; 14].
Західноєвропейська наукова громадськість звертає увагу
на історію німців України постійно. Так, значними є
наукові розробки дослідників, які вивчають етнічну
історію німців в України: Р. Унтершутц, І. Флейшгауер,
С. Кольмер, С. Мюлер та ін. [3].
Про німецьких мандрівників, купців, ремісників,
місіонерів, дипломатів у містах на Дніпрі неодноразово
згадують стародавні джерела. Перші офіційні контакти
між германцями та слов’янами починаються в VIII ст.,
за часів правління імператора Карла Великого, який
доручив торгівлю з ними своїм особливим чиновникам.
У 957 р. княгиня Ольга з посольством відвідала Конс
тантинополь, де зустрічалася з Оттонном І Великим.
Окрім питання про надіслання християнської місії,
вона клопоталася про встановлення відносин – «миру
й дружби» між країнами. В цей період з’являються
німецькі торговельні поселення в Києві, Володимир–
Волинському, Луцьку та інших містах.
Після навали Батия збільшується кількість німців
на українські землі, їх запрошують для відбудови
зруйнованих міст і розвитку торгівлі та ремесел.
Своєрідними були умови появи німців на Закарпатті.
Перші переселенці були за походженням із північних
німецьких областей Нижньої Саксонії, Фландрії й
селилися в нинішніх райцентрах Береговому, Тячеві
та інших населених пунктах. У ХІ ст. територія
Берегового була першою в Закарпатті, де міцно осіли
угорські феодали. Як свідчить грамота 1098 р., землі
ці належали братові угорського короля. Після його
смерті вони відійшли до Ламперта – його сина, котрий
і заснував місто Лампергаза (дослівно – дім Ламперта).
Угорські феодали, зацікавлені в збільшенні прибутків
зі своїх володінь, запрошують сюди німецьких
колоністів, передусім ремісників. У ХІІІ ст. у місті
було стільки колоністів, що це призвело до зміни
його назви – Ламперсас («сас» – саксонець). І тільки з
1507 р. місто називається вже Берегсас. Утім, і село
Сасове Виноградівського району своєю назвою теж
підтверджує, що воно дійсно засноване саксами [4].
За експансії Литви та Польщі на українські землі
німецька колонізація посилюється. Цьому сприяють
різні пільги й магдебурзьке право, що їх надавали
німцям литовські князі та польські королі. Окремі
українські міста опиняються під орудою німців. У
XIV – XVI ст. німецькі колоністи ставали війтами й
членами управи. З’являються цілі вулиці, слободи,
заселені іноземними лікарями, ювелірами, аптекарями,
будівельниками та ін.
У XV – XVI ст. південноукраїнські землі стали
одним із центрів формування козацтва. Цікаво що,
в реєстрі запорожців 1581 р. зустрічаємо вихідців з
німецьких земель. У реєстрі 1649 р. після Зборівського
договору зустрічаемо німецькі призвиша: Максим
Цимерман, Янко Німець, Андрій Тузен, Андрій
Острогман та ін. [5, с. 16]. У гетьмана Б. Хмельницького
німці служили армії. Так, існує лист, який 6 листопада
1648 р. гетьман направив до полковника німецьких
рейтарів у Замості Людвіґа Вайсера з пропозицією
перейтит на його бік. 1653 р. в складі корпусу
Т. Хмельницького, який у ходив у Молдавію на
допомогу господарю Лупулу, був німецький загін з
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300 чоловік. Також, на той час зустрічаємо німецькі
призвища Ахіллес та Бендікс, які були полковниками у
козацькій армії [6].
1731 р., починається заселення Південної України,
коли за указом імператриці Ганни Іванівни розпочате
відновлення старої військової лінії укріплень від Дніпра
по річці Орел до Ізюму на Північному Дінці. Під
прикриттям цієї лінії укріплень та військових поселень
відбулося заселення земель на південь.
В другій половині XVIII ст. у Росії фактично
склалися передумови для переселення іноземців. Однією
з головних причин переселенської політики, започатко
ваної Катериною ІІ, була нагальна необхідність госпо
дарського освоєння придбаних територій. Перший указ,
яким імператриця закликала німців селитися в Росії разом
з усякими чужинцями, був виданий 4 грудня 1762 р.
Цей заклик, одначе, був ще настільки незрозумілим, що
22 липня 1763 р. знову видано новий указ із всілякими
поясненнями, подробицями та доповненнями. За цим
указом всім іноземцям дозволено було прибути в Росію,
вибрати собі без грошей землю й оселитися колоніями.
Усі пільги були обіцяні самим переселенцям, а також їх
нащадкам, і тільки після 30 років перебування в Росії
вони повинні були відбувати звичайну земську службу
й повинності. Від найтяжчої в ті часи повинності –
рекрутської – вони були звільнені [8].
Чи не найважливіше місце в історії німецької
колонізації південноукраїнських земель належить
німцям–менонітам. Землі їм були надані на території
сучасної Запорізької області на правому березі Дніпра
з островом Хортицею. Саме там були засновані
перші 8 німецьких колоній із 1793 до 1796 р. Ще
118 німецько–менонітських родин оселилися на
південноукраїнських територіях згідно тих же умов.
Але, незважаючи на всі пільги, становище менонітів в
перші роки колонізації було досить важким, головним
чином через особливості клімату та ґрунтів нової
місцевості, адже в Західній Пруссії німці–меноніти
воювали з болотами та будували дамби, щоб зупинити
наступ моря, а в Україні їм треба було протидіяти
посухам, обробляти важкі українські чорноземи та
вирішувати проблеми гострої нестачі лісів [10, с. 89].
1770 до 1800 р. на території України з’явилися
16 нових німецьких колоній: одна – на території
сучасної Полтавської області, дві – в межах Херсонської,
Миколаївської областей, 13 – на території Запорізької
і Дніпропетровської областей. У 1803 р. під Одесою
німцями була заснована колонія Марієнталь, а вже в
1804 р. поблизу Одеси з’явилося 5 колоній, неподалік
від Херсону – 3 колонії. Німецьким колоністам, які
оселялися поблизу Одеси та Херсону були надані великі
земельні площі. Проте ця хвиля колонізації відбувалася
за інших умов. Міністр внутрішніх справ, розглянувши
всі питання, пов’язані з колонізацією земель німцями,
подав імператору доповідь, у якій пояснив всі хиби
цього процесу на підставі Маніфесту Катерини ІІ
і неодмінну потребу деяких обмежень для нових
переселенців. У 1804 р. (а потім у 1806 р.) вийшли
нові закони, якими було скасовано окремі пільги, деякі
змінено, а разом з тим були надані й нові пільги саме
для поселенців Новоросії [11, с. 58].
В цей період йшло заселення Західних регіонів
України. Різними були умови появи німців на Буковині
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та в Галичині. Можливість німецької колонізації цього
регіону виникла із приєднанням його до Габсбурзької
імперії наприкінці ХVІІІ ст. 17 вересня 1781 р. уряд
прийняв «Патент про переселення», який проголосив
пільги усім іноземцям, що побажають переселитися на
територію Австрії. Тим самим створювався ґрунт для
розгортання широкої сільськогосподарської колонізації
малонаселених земель та умови для припливу до
Австрії насамперед вихідців із німецьких князівств.
20 жовтня того ж року з’явився цісарський патент
про віротерпимість, який усував останню перешкоду
на шляху вільного в’їзду переселенців з німецьких
князівств [12, с. 252–255]. Після цього до 1786 р. до
Галичини прибуло 20 тис. поселенців із Німеччини.
У першій половині XIХ ст. колонізаційний рух набув
нового якісного змісту. Від великих колоній почали
відокремлюватися «дочірні» поселення. Уряд розселяв
прибуле населення і відводив останнім нові землі на вже
відомих пільгових умовах. Після 1842 р. уряд припинив
надання пільгових казенних наділів колоніям, які знову
засновувалися. Лише двом із них, у Маріупольському
повіті – Дармштадт і Марієнфельд – у 1843 р. був
відведений казенний наділ за надзвичайно виняткових
обставин. У тому році відбулося одруження спадкоємця
престолу,
майбутнього
російського
імператора
Олександра ІІ з принцесою Гессен–Дармштадтською,
майбутньою
царицею
Марією
Олександрівною.
Наречена попросила в свого майбутнього чоловіка
дозволу поселити на Півдні України, кілька селянських
сімей із герцогства Гессен–Дармштадтського. Олександр
виконав бажання принцеси [14, с. 21].
Завдяки сильній підтримці Російського уряду
німецькі колонії змогли укріпитися й зміцніти на нових
землях. У 1845 р. німецьких поселенців в Україні було
близько 100 тисяч чоловік. Найбільш вдалою треба
визнати колонізацію німців–менонітів тому, що їх
колонії перебували в найбільш привабливому стані.
Важливу роль відіграли дві обставини: по–перше, вони
були зразковими сільськими господарями і в себе на
батьківщині; по–друге, переселялися тільки заможні
сімейні люди з майном і навіть з худобою.
Аналізуючи етнографічну карту європейської Росії,
складену П. Кеппеном у 1853 р., можна побачити, що
найбільша кількість іноземних переселенців оселилася
в Херсонській губернії. Значну частину населення тут
представляли німці, яких налічувалося 31 700 осіб.
Дещо менше їх проживало в Таврійській губернії –
22 324 особи. У Катеринославській губернії та Півден
ній Бессарабії в цей період часу мешкало відповідно
13 232 та 10 200 німців [15, с. 40]. Зрозуміло, що
переважна більшість німецьких колоній з’явилась саме
на Півдні України, який наприкінці XVIII на початку
ХІХ ст. являв собою степову зону з досить обмеженою
кількістю населення.
Під час Першої світової війни німецькі поселяни–
власники опинились у дуже скрутному економічному й
соціально–політичному становищі. Царський уряд та й
сам Микола ІІ вважали, що переселенці, навіть ті, які
прийняли російське підданство, все одно залишаються
співвітчизниками ворога, а тому можуть передавати
йому інформацію про російські збройні сили, стратегічні
об’єкти, чинити диверсії тощо. У цей час у суспільстві
спостерігається зростання ксенофобії. Пошук «ворогів
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всередині країни» призвів до загострення «націо
нального питання». Деякі національні меншини, які
проживали в Росії, були запідозрені в нелояльності.
За радянської влади внаслідок «колективізації»
німецькі колонії почали занепадати, переслідування
їхньої релігії викликало протести і змушувало німців
емігрувати з України. В 30–х роках масові репресії
торкнулися й німецької національної меншини, німецькі
адміністративно–територіальні одиниці, їхні навчальні
та культурно–освітні заклади було ліквідовано.
Воєнні дії 1939–1945 рр. стали новим жорстоким
випробуванням для німців України. Вони опинилися
в полі політичної уваги обох диктаторів – А. Гітлера
та Й. Сталіна: перший прагнув використати їх у
своїх експансіоністських цілях, другий вбачав у них
потенційних «шкідників» і робив усе можливе, щоб
ця меншина зникла з арени міждержавних стосунків.
У роки Другої світової війни німці України зазнали з
боку радянської влади нових депортаційних принижень
і поневірянь. Після цих подій багатьом з них не
дозволили повернутися до України.
Друга половина 40–х – 80–ті роки ХХ ст. стали в
історії німців періодом боротьби за свої політичні і
національні права, яка вилилась у масовий рух, що мав
у своєму розвитку спади та піднесення й об’єднував
німців навколо ідеї зняття з них ганебних звинувачень
тоталітарної держави. Новий етап у розвитку етнічних
груп почався після розпаду СРСР, в умовах становлення
суверенних держав.
У 90–ті роки ХХ ст. в умовах незалежної Української
держави німці отримали об’єктивні можливості реальної
етнічної самоідентифікації, гармонійного та органічного
влиття спільно з іншими етносами в процес розбудови
економіки, політичної сфери, освіти та духовності
України.
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Pages of history of Ukrainian Germans
Analyzed the economic development of life of the German settlers is represented
in Ukraine. Reasons of migration of Germans are found out on Ukrainian earth. Basic
directions of activity and general level of development of the German economies
are analyzed. It is shown that the second half of ХІХ is beginning of ХХ of century
became the period of adaptation of the German colonists to the terms of life and
ménage on Ukrainian earth. Marked that, on the whole they succeeded to put right
effective activity that created considerable influence on socio–economic development
of Ukraine. In the field of agriculture colonists successfully combined European
experience with local agricultural traditions, maximally used unique natural and
climatic terms and resource potential of Ukraine. Underline, that the First World War
and repressive measures of czarism against colonists inflicted considerable harm to
not only their settlements but also all economy on Ukraine.
Keywords: the German settlers, colonists, agriculture, foreign colonization are
agrarian relations, national question, repressions.
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Пропагандистські методи боротьби
більшовиків з релігійним світоглядом
національних меншин України (20–і рр. ХХ ст.)
На прикладі пропагандистської складової антирелігійної боротьби
радянської влади з християнським світоглядом німецького, польського та
іудаїзмом єврейського населення України розглядаються несилові методи
реалізації політичної програми більшовиків у сфері державно–етноконфесійних
відносин протягом 1920–х рр. Охарактеризовано заходи влади (антирелігійні
марші, театралізовані судові засідання, виступи агітаторів), що були
спрямовані на атеїзацію поліетнічного населення УСРР. Визначено фактори від
яких залежав рівень їх успішності.
Ключові слова: антирелігійна пропаганда, національна меншина,
більшовицька політика.

Оскільки проблеми національних меншин, зокрема,
їх мирне співіснування з титульним етносом, не
тільки не втратили своєї ваги, а й посідають одне з
головних місць у політиці провідних країн світу, то
будь–який досвід – позитивний чи то негативний – із
розв’язання національного питання в сьогоднішніх
умовах є надзвичайно корисним. Наразі необхідним
є дослідження етнокультурної специфіки народів, що
проживають на території України. В цьому контексті
актуальним є вивчення радянського періоду української
державності, зокрема, політики більшовиків у сфері
антирелігійної пропаганди упродовж 1920–х років.
Метою даного дослідження є аналіз методів та
розгляд заходів радянської влади у напрямку атеїзації
етноспільнот України упродовж 1920–х років.
РКП(б) з самого початку перебування при владі не
могла задовольнити ухвалена політика декларованого
відокремлення церкви від держави та школи від
церкви. На VІІІ з’їзді більшовиків 1919 р. до програми
партії було додано ще один важливий пункт, у
якому зазначалося, що справжній комуніст повинен
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відстоювати непримиренну позицію відносно будь–
яких проявів релігії. Комуністична партія прагнула
організувати найширшу антирелігійну пропаганду.
Керувати пропагандистською роботою було доручено
агітаційно–пропагандистським відділам, організованим
при партійних комітетах усіх рівнів. Тридцять першого
жовтня 1920 р. такий відділ було створено при ЦК
КП(б)У, його завідувачем став М. Попов [16, с. 129–130].
Із самого початку антирелігійну більшовицьку
пропаганду було спрямовано на створення негативного
образу священнослужителя – «дармоїда і контр
революціонера». Однак, ці агресивні методи боротьби
досить часто викликали не відвернення населення від
віри і церкви, а зворотну реакцію співчуття і підтримки
зневажуваного владою духовенства та, відповідно, –
антибільшовицькі настрої [15, с. 229]. У зв’язку з цим
академік С. Єфремов зауважував: «Напевне можна
сказати, що антирелігійна пропаганда в тих формах,
у яких провадиться, досягає протилежних наслідків,
викликаючи скрізь, насамперед, обурення проти
некультурности пропагаторів» [7, с. 53].
У сфері антирелігійної політики комуністи
відчули потребу врахувати зв’язок між релігійною
та національною належностями. Тому на одному з
пленумів ЦК РКП(б) 1921 р. було вирішено не лише
позбутися вузького спрямування антирелігійної агітації,
що мала на меті дискредитацію певного культу, але й
уникати всього, що надавало б привід представникам
будь–якої національності думати, що партія переслідує
людей за їх релігійні вподобання. Підкреслювалося, що
РКП(б) вела боротьбу не з окремими конфесіями, а з
релігійним світоглядом як таким [1, с. 56].
На ХІІ з’їзді РКП(б) навесні 1923 р. в Москві влада
визнала
відсталість
агітаційно–пропагандистської
роботи серед національностей, для яких російська
мова була не рідною. Крім нестачі коштів, великим
гальмом у роботі була відсутність належно підгото
ваних працівників, не досить уважне ставлення до
роботи серед національних меншин з боку деяких
парторганізацій. До того ж, засвоєнню атеїстичної
ідеології, на думку більшовиків, заважала недостатня
класова диференціація етноспільнот та незначна кіль
кість серед них індустріального пролетаріату [2, с. 118].
Тисяча дев’ятсот двадцять третього року після
остаточного налагодження економічних відносин в
Україні войовничість більшовиків–атеїстів у порівнянні
з 1921 р. ще більше послабилася [1, с. 63]. На думку
працівників
агітаційно–пропагандистського
відділу
КП(б)У, методи покладеної на гуртки безбожників
антирелігійної роботи потребували пом’якшення [19,
арк. 5]. Одночасно у стінгазетах, що створювалися на
замовлення цього ж відділу, пропонувалося виділити
місце для матеріалів, пов’язаних із боротьбою проти
«релігійних забобонів» [19, арк. 174]. Священиків,
які виявляли стійкість і не піддавалися на провокації,
продовжували дискредитувати в очах пастви, поши
рюючи інформація компрометуючого характеру, оскільки
партійним
комітетам
приписувалося
«викривати,
розвінчувати і таврувати» польських та єврейських
клерикалів, «боротися за повне припинення їх впливу на
маси» [8, с. 5].
Повертаючись до початку 1920–х рр., маємо
сказати, що цього часу головне вістря більшовицької
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антирелігійної пропаганди було спрямовано не лише на
православних віруючих, але й на єврейське населення.
У квітні 1922 р. в Прилуках відбувся театралізований
«суд над хедером», який тривав чотири дні. Процес
викликав неабияку цікавість у всіх прошарків
населення. Щоб відвідати дійство, необхідно було
витратити певні кошти. Якщо факт купівлі додаткових
200 квитків учнями трудової школи можна потрактувати
як примусовий захід, то факт вилучення квитків на
суму в 150 тис. крб. скупниками з метою їх повторної
реалізації говорить про непідробний інтерес публіки.
Тоді ж відбувся подібний суд у Пирятині, що, як і у
попередньому випадку, проводився рідною для євреїв
мовою [19, арк. 23].
Влада звинувачувала духовенство «всіх мастей та
національностей» у тому, що воно, використовуючи такі
«ударні кампанії», як Паска та Різдво, підпорядковує
релігійному впливу населення. Через це в дні релігійних
свят більшовики пропонували місцевим органам влади
проводити антирелігійні заходи [5, с. 64].
У вересні 1922 р. працівники єврейської секції
Одеського губернського комітету КП(б)У організували
в місті кілька заходів антирелігійного спрямування.
У зв’язку з іудейськими святами в клубі імені
Рози Люксембург на взуттєвій фабриці та серед
транспортників Одеси було прочитано доповіді
антирелігійного змісту. На свято Судного дня місцева
влада влаштувала показовий «суд над Судним днем»,
який відвідало 800 робітників. Тоді ж у місті відбулася
й антирелігійна демонстрація. У пропагандистській
ході взяло участь кілька тисяч єврейських робітників, а
також сотні дітей із профшкіл та інтернатів [18, арк. 95–
96]. Тисяча дев’ятсот двадцять п’ятого року під час
одного з іудейських свят серед єврейського населення
Луганської округи було розповсюджено антирелігійні
листівки [22, арк. 76].
Комуністи й надалі не припиняли відпрацьовану
практику влаштування альтернативних релігійним
святам дійств. Тисяча дев’ятсот двадцять дев’ятого року,
згідно з планами єврейських секцій окружних комітетів
КП(б)У, було організовано грандіозну антипасхальну
кампанію. Заходи Запорізького окружного комітету
з цього приводу виявилися найрізноманітнішими.
Педагогічна рада єврейської трудової школи спе
ціально розглянула на своєму засіданні питання
«Про проведення антипасхальної кампанії»: в день
єврейської Паски було показано вистави анти
релігійної спрямованості, в кінці кампанії відбулася
демонстрація «з закликами та плакатами», а потім
у залі індустріального технікуму з антирелігійними
доповідями виступали єврейські письменники, які
приїхали спеціально для цього з Харкова [13, с. 74].
Протягом цього року неодноразово організовувалися
масові антиіудейські демонстрації та карнавали. У
Сталіно в подібних заходах взяло участь до 9 тис. чол.
У Києві відбулася демонстрація, на яку прийшло 10 тис.
школярів. Учасники мітингів, що охопили Зінов’ївськ,
Артемівськ, Кременчук, Одесу, Миколаїв, вимагали
закриття «гнізд релігійного дурману» – синагог. У
Кам’янець–Подільську кілька артілей з єврейським
складом робітників «уклали умову» про працю під час
свят у порядку соціалістичного змагання. За версією
більшовиків, клерикали, почуваючи своє безсилля,
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намагалися оббрехати учасників потужної антирелігійної
кампанії. У Крюкові рабини втішали віруючих тим, що
«скоро прийдуть китайці, а за ними західноєвропейські
держави і вони наведуть порядок» [4, с. 59].
Іще напередодні революції серед єврейського
населення неозброєним оком помічався низький рівень
релігійності. Саме тому, незважаючи на певний примус
до участі в антирелігійних дійствах, усе ж знаходилося
широке коло охочих відвідати їх добровільно.
Антирелігійна пропаганда серед національних
меншин мала виявляти антирадянську спрямованість
церковних організацій та перешкоджати їх єдності.
Причому зміст та методи атеїстичної діяльності мали
бути чітко продуманими, оскільки етнічне населення
сприймало спроби зазіхання на авторитет релігії як
національну образу [22, арк. 166]. Так, на відміну від
єврейських робітників, яких у більшості випадків уже
було позбавлено релігійного світогляду, проведення
антирелігійної пропаганди серед поляків, особливо на
прикордонних із Польщею територіях, відзначалося
поміркованим характером [2, с. 127]. Щоб налагодити
належний рівень проведення антирелігійної пропаганди
серед національних меншин, радянська влада розуміла
необхідність вивчення релігійного життя, залучення до
роботи вчителів та природознавців, а також потребу в
належній підготовці агітаторів [22, арк. 166]. Неабияке
враження, на думку організаторів антирелігійних
заходів, справляли ті лектори, які були колишніми
священиками. Тисяча дев’ятсот двадцять сьомого року
проскурівський католицький ксьондз Перкович, який
тільки–но зрікся духовного сану, роз’їжджав західними
округами УСРР з метою антирелігійної пропаганди
серед польського населення [24, арк. 5]. Лише 1927 р. за
його участі відбулося 57 таких виступів у 52 населених
пунктах, за 1928 р. розстрига виступив перед публікою
понад 60 разів [14, с. 108].
Із серйозними труднощами зіткнулася радянська
влада під час проведення атеїстичної роботи серед
польського населення на півдні України. Спроба
створити антирелігійні гуртки при польському клубі
в Миколаєві провалилася. З жовтня 1925 р. по липень
1926 р. тут було прочитано польською мовою всього
дві доповіді про походження релігії та три лекції,
присвячені виникненню життя на Землі, які відвідали
лише кілька десятків поляків. Не виявилася ефективною
войовнича атеїстична пропаганда більшовиків і в
польських селах. Нерідко вона викликала зворотну
реакцію. Так, у селі Іваницьке на Миколаївщині
внаслідок його віддаленості від костьолу протягом
майже трьох років не було помічено жодних спроб
щодо хрещення польських дітей. І лише після відвідин
села завідуючим польського бюро Ржепинським та
проведення ним антирелігійних лекцій і бесід розлючені
батьки, тільки–но в селі з’явився німець–ксьондз,
негайно охрестили дітей [11, с. 295].
Протягом 1924 р. найкращі результати антирелігійної
роботи серед населення Донбасу було отримано в
Маріупільській окрузі. Але це не стосувалося німців
округи, її ефективність серед населення колоній
зводилася до мінімуму. Лише в одному з німецьких
поселень регіону проведення лекції на тему «Чи існував
Христос?» виявилося успішним. Серед головних причин
невдачі кампанії виділялися такі: замкнутий спосіб
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життя німецької громади, значний авторитет пастирів,
високий рівень заможності колоністів, а також незнання
агітаторами німецької мови [21, арк. 13].
Інформація про незначні результати антирелігійної
пропаганди серед німецького населення України
внаслідок відсутності належно підготованих агітаторів
змусила ЦБ німецької секцій КП(б)У 1925 р. відмо
витися від наступальної атеїстичної роботи в німецьких
поселеннях. У резолюції пленуму вказувалося:
«Відкрита антирелігійна пропаганда лише скріплює
релігійний фанатизм серед колоністів» [23, арк. 189].
Отож, незважаючи на стратегічні кроки, які нама
галися здійснити більшовики у напрямку антирелігійної
пропаганди, її вплив на польське та німецьке населення
виявився мінімальним.
Відсутність широкої підтримки антирелігійних
більшовицьких гасел серед населення послугувала
причиною заснування осередків непартійних і недер
жавних організацій, на які можна було б покластися
в ході реалізації політичних заходів. У квітні 1925 р.
в Москві було проголошено створення «добровільної
громадської організації» Спілки безвірників (СБ).
Аналогічну структуру більшовики змушені були
створювати й в Україні. В листопаді 1926 р. ЦК КП(б)
У в листі до окружних партійних комітетів уже радив
посилити атеїстичну пропаганду через створення мережі
осередків СБ. наприкінці 1926 р. ініціативна група на
чолі з Д. Ігнатюком утворила Тимчасову Всеукраїнську
раду СБ [9, с. 205].
Тисяча дев’ятсот двадцять восьмого року Всеукраїн
ська рада СБ ухвалила «Положення про національні
секції при радах Спілок безвірників», основною метою
яких стало «розгортання та поглиблення антирелігійної
роботи серед нацменшин». Головні завдання цих секцій
було сформульовано таким чином: «Національні секції
рад СБ керують антирелігійною пропагандою серед
населення національних меншин, підготовлюють
кадри пропагандистів–антирелігійників з робітників
та селян кожної національності, притягують до
безпосереднього проведення антирелігійної пропаганди
культспівробітників – радянську передову інтелігенцію,
вчительство, учнів та інші культсили».
Тисяча дев’ятсот двадцять дев’ятого року було
створено польську національну секцію СБ, а 20 листо
пада в Мархлевську відбулася її перша установча
конференції [17, с. 313]. Першого січня 1928 р.
на території України серед німецького населення
діяло лише одне антирелігійне об’єднання «Роза
Люксембург». А вже на середину 1929 р. тільки в
прикордонних населених пунктах Волині функціонувало
десять осередків СБ, які формувало 220 осіб, 80% із
яких були німцями. Однак, у німецьких національних
районах УСРР секції атеїстів–безбожників було створено
лише на початку1930–х рр. [12, с. 218].
Діяльність СБ мала певні результати. Протягом
1928 р. організація сприяла виходу німецького анти
релігійного журналу «Нейлянд» та розповсюдженню
брошур атеїстичного змісту єврейською і польською
мовами. Залучаючи до участі в заходах антирелігійної
спрямованості письменників, члени спілки підтримали
й кампанію з дискредитації іудаїзму [6, с. 115]. Проте,
в переважній більшості випадків антирелігійна робота
серед національного населення під егідою СБ не набула
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системного характеру через недостатню організованість
її відділів на місцях [3, с. 33].
Як протидія активності віруючих, антирелігійний
рух, керований партією та урядом, мав на меті
нейтралізацію впливу національно–релігійних осеред
ків. При цьому керівництво намагалося врахувати
особливості релігійних рухів і протиставити їм свою
позицію. Антирелігійна боротьба зазнавала політичних
коливань, що відобразилося на її темпах та формах.
Проте, в кінцевому результаті уніфікаційні заходи
влади, пройшовши етап урахування національних
особливостей, повернулися в русло централізму та
жорсткого обмеження [10, с. 811].
Усупереч розгорнутій більшовиками політиці анти
релігійної пропаганди, відносини влади з релігійними
громадами протягом більшої частини 1920–х рр. форму
валися в іншій площині. Із впровадженням в Україні
«нової економічної політики», яка лібералізувала
не лише економічну сферу, але й дала поштовх
аналогічним процесам у суспільно–політичному житті
країни, відбулося поступове пом’якшення взаємин
держави з релігійними структурами.
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Promotional methods of struggle of the Bolsheviks against
religious ideology of national minorities of Ukraine in the 1920–ies
For example, outreach component of the anti–religious struggle against the
Soviet government with the Christian worldview of German, Polish and Judaism,
the Jewish population of Ukraine are considered non–force methods of implementing
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the political program of the Bolsheviks in the field of public–ethnic and confessional
relations in the 1920s. There are characteristics of government measures (anti–
religious marches, theatrical hearings, speeches of agitators), which were aimed
at atheisation multi–ethnic population of the Ukrainian SSR. The factors on which
depended on their level of success.
Keywords: anti–religious propaganda, national minority, the Bolshevik policy.
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в

Советское киностроительство
1917–1924 гг. как инструмент пропаганды
большевистской идеологии

Рассматривается проблема зарождения и становления советского
кинематографа в русле его использования как мощного средства пропаганды
официальной идеологии. На примерах высказываний авторитетных деятелей
партии большевиков, постановлений съездов РКП(б), периодических
изданий и т.д. показано крайне серьёзное отношение Наркомпроса к вопросу
национального киностроительства.
В работе автором были использованы общенаучные и специально–
исторические методы исследования.
В процессе исследования выявлены: политико–идеологические, а также
экономические причины, из–за которых после Октябрьского переворота 1917 г.
произошла быстрая национализация в области кинематографа; особенности
всесторонней поддержки государством собственного кинопроизводства и его
конкурентную борьбу с оставшимися «частными конторами» отечественной
киноиндустрии; ментальный эффект идеологически ориентированного кино,
производимый на широкие слои населения в республиках СССР.
Ключевые слова: кинематограф, СССР, идеология, пропаганда,
менталитет, большевики, Наркомпрос, киностроительство, социальные
массы, государственное кино.

(стаття друкується мовою оригіналу)
«…Вы должны твердо помнить, что из всех
искусств для нас важнейшим является кино», – так
в 1922 г., беседуя с первым наркомом просвещения
РСФСР А. В. Луначарским, говорил вождь мирового
пролетариата В. И. Ленин на заре становления, как
самого Советского государства, так и отечественного
кинематографа [1, с. 579]. Действительно, роль
кинопроката как инструмента идеологического воздей
ствия на массы трудно переоценить, особенно в то
время, когда о домашнем теледосуге не могли даже
мечтать, учитывая тот факт, что даже на 1960 г. один
телевизор в советской семье был редким исключением
из общего правила [2, с. 142].
Кино – это визуальное искусство, поэтому оно очень
хорошо умеет показывать визуальную иллюзию [3,
с. 131]. Соответственно более глубокое исследование
истинных причин широкого развития и финансирования
советским
правительством
данного
направления
культуры является сейчас актуальным для историков,
интересующихся проблемой внедрения государственной
идеологии в широкие массы населения.
В числе научных работ, касающихся данной проб
лематики, можно выделить следующие. Монография
С. К. Братолюбова «На заре советской кинематографии.
Из истории киноорганизаций Петрограда–Ленинграда
1918–1925 годов» [14] посвящена истории кино
организаций «северной столицы» в первые годы после
Октябрьского переворота. Большой фактографический
материал представлен в 4–х–томном исследовании
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И. Н. Владимирцевой «История советского кино.
1917–1967» [15], где первый том посвящён развитию
советского кинематографа исследуемого периода. В
работе профессора Марбургского университета Штефана
Плаггенборга «Революция и культура. Культурные
ориентиры в период между Октябрьской революцией
и эпохой сталинизма» [29], посвященной раннему
периоду истории Советского государства, наглядно
проиллюстрированы перемены в мировоззрении, образе
мышления и жизни советских людей. Интересна работа
известного американского ученого, специалиста по
советскому периоду российской истории Р. В. Даниелса
«Взлет и падение коммунизма в России» [12], который
провёл основательное исследование эволюции советской
системы и ее идеологии. Непосредственно об истории
СССР того периода, в числе прочих, заслуживают
внимания фундаментальные работы Джузеппе Боффа
«История Советского Союза» [10] и Николы Верта
«История Советского государства» [11] как известных
представителей западной историографии.
Таким образом, вопросу развития кинематографа
в СССР на сегодняшний день посвящено немало
исследовательских работ, тем не менее, в русле
кинопроката как инструмента официальной пропаганды
среди широких народных масс фундаментальные
научные исследования практически отсутствуют.
Цель нашей статьи – рассмотреть зарождение
советского кинематографа в русле агитационного и про
пагандистского влияния на широкие народные массы.
Хронологическими рамками исследования высту
пают 1917–1924 гг. Нижняя хронологическая граница
олицетворяет собой приход к власти большевиков
в результате Октябрьского переворота [4, с. 235], а
верхняя знаменует ряд ключевых событий в процессе
становления советской государственности: принятие
первой конституции и юридическое образование нового
государства – СССР; [5]; смерть В. И. Ленина; прорыв
дипломатической изоляции СССР [4, с. 250]; ХІІІ съезд
РКП (б) [6] и т.д.
Среди источников, использованных нами для
проведения исследования, важное место занимают
стенограммы, резолюции и постановления съездов
РКП (б), киноленты того периода, статистические
материалы, словари и справочники, периодические
издания, мемуары А. А. Ханжонкова [22]. Важное место
для понимания взаимоотношений между властью и
культурой занимает сборник документов под редакцией
А. В. Блюма «Цензура в Советском Союзе. 1917–
1991. Документы» [20] который, позволяет увидеть
ретроспективу постоянного, планомерного наступления
советской идеологии на культуру.
Киностроительство в СССР – это система
правительственных и партийных мероприятий в области
кино [7, с. 195]. Советское кино родилось в период,
когда страна выкарабкивалась из немыслимых бедствий
и лишений 1918–1921 годов, когда с окончанием
гражданской войны и иностранной интервенции
вспыхнул голод, унесший миллионы жизней [8, с. 211].
Новые советские республики рождались на
руинах старой Российской империи. После того как
VII экстренный съезд РКП (б), состоявшийся в марте
1918 г., принял постановление от 13 ноября 1918 г.
«Об
аннулировании
Брест–Литовского
мирного
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договора» [9, с. 351], уже в конце 1918 – начале 1919 г.
была возрождена Украинская Советская Республика.
Советские республики были образованы также в
Эстляндии (Эстонии) Латвии, Литве и Белоруссии
(2 последние объединились в феврале 1919 г.). Советс
кое правительство признало их независимость
[10, с. 115]. Однако, если в центральных районах
бывшей Российской империи советская власть уже
в самом начале имела поддержку подавляющего
большинства населения, то на периферии широкое
влияние приобретали как «белое», так и сепаратные,
националистические движения. В связи с этим, перед
новым руководством страны вопрос о масштабном
расширении культурно–пропагандистского влияния на
широкие народные массы становился особенно острым.
Большинство историков основательно полагают,
что критическим для власти большевиков был 1919 г.,
когда их противники (главной ударной силой которых
являлось «белое движение», активно поддерживаемое
бывшими союзниками по Антанте) предприняли три
грандиозных, но плохо скоординированных наступления.
В результате постоянно растущая Рабоче–крестьянская
Красная Армия смогла сосредотачивать свои главные
ударные силы поочерёдно на каждом фронте, пользуясь,
в том числе, относительно развитой сетью железных
дорог в подконтрольных ей центральных районах
России и разгромить разрозненные силы «белых» [11,
с. 131].
Американский специалист по советскому периоду
Р. Даниелс утверждает: «Успех большевиков был
итогом действия как личностного фактора, так и
непредсказуемых обстоятельств: тут и решительность
лидеров, и бездарность контрреволюционеров, и
бездействие пререкавшихся между собой партий…
плюс игра случая и улыбнувшаяся большевикам удача
в ходе событий Октября 1917 г.» [12, с. 86]. Известный
французский историк Н. Верт в книге «История
Советского государства» пишет следующее: «Во
главе белой армии стояли хоть и профессиональные
военные, но никудышные политики. Разобщённые
личными амбициями, они ограничивались единственной
непопулярной программой – реставрацией старых
порядков. Большевики, напротив, с необычайной лов
костью овладели искусством пропаганды в самых
разнообразных формах. Открывались курсы полит
грамоты, там, где это было возможно, использовалось
кино (выделено нами – Н. К.), по стране курсировали
агитпоезда, миллионными тиражами выпускались
революционные плакаты, листовки, брошюры, газеты,
распространявшие ленинские идеи. Иностранная интер
венция в поддержку «белых» позволила большевикам
представить себя защитниками родины: они охраняли
земли России от иностранных захватчиков, сообщники
которых внутри страны могли считаться только врагами
народа» [11, с. 133]. Таковой была общая картина
событий в этот сложный период российско–советской
истории.
В свою очередь, перед Наркоматом просвещения (в
изначальном своём варианте оформленном «Декретом
об учреждении Государственной Комиссии по Просве
щению от 9–го ноября 1917 г. [13, с. 44–46]). С первых
его шагов возникли трудности чрезвычайной сложности.
Нужно было создавать всё заново: перестраивать сеть
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просвещения, разрабатывать новую структуру, планы,
программы, методологию.
В решении этой проблемы немалую роль сыграл
личный авторитет руководителей Наркомпроса –
А. В. Луначарского, Н. К. Крупской, М. Н. Покровского,
Д. И. Лещенко и др., сумевших привлечь к работе
большую часть «старых просвещенцев». С первых дней
работы отдел столкнулся с острой необходимостью
применения в своей работе средств кино, однако
возможности использования их оказались весьма
ограниченными [14, с. 20]. Когда после революции
Советская власть взяла судьбы кинематографии в свои
руки, ей достались профессионально опытные, но ещё
далёкие от понимания новых задач творческие кадры,
пришедшее в полный упадок кинематографическое
хозяйство и запас истрёпанных картин, как правило,
идейно чуждых новому мировоззрению [15, с. 15].
Из
всех
немногочисленных
киноорганизаций
Петрограда государственными были только две:
Скобелевский комитет и Постоянная комиссия народных
чтений, созданная ещё при царском министерстве
просвещения. Комиссия эта располагала весьма скудным
фондом фильмов, преимущественно для школ, и
единственным передвижным проекционным аппаратом
школьного типа фирмы ИКА [14, с. 20]. На основе этого
фонда в январе, по инициативе Н. К. Крупской, был
создан киноподотдел внешкольного отдела Наркомпроса,
который возглавил М. Л. Кресин, и тем самым, заложен
первый камень в фундамент государственного здания,
именуемого советской кинематографией [14, с. 21].
Однако, если оценивать в общеевропейском
масштабе, то в РСФСР дела с кинопроизводством и
кинопрокатом обстояли скверно, чему были вполне
объективные причины. В 1925 г. журнал «Советский
экран» в №33, посвящённом восьмой годовщине
революции, в первой же статье подаёт следующую
информацию: «Среди прочего наследства, доставшегося
нам после Октября (Октябрьский переворот 1917 г. –
Н. К.) кинонаследство было одним из самых неудачных
и не внушающих уважения. Не попадая в поле зрения
нового хозяйского глаза, оно особенно потрепалось
и износилось» [16, с. 1]. Следовательно, редакция, а
за ней и официальная власть, признают следующее: с
одной стороны, от царской России им досталось плохо
развитое наследие; с другой – в первые годы советской
власти, ввиду тяжелейшего экономического, социального
и политического кризиса внимание кинематографу
уделялось только в узком русле помощи пропаганде
коммунистической идеологии.
В первые советские годы образованный кино
подотдел ещё не мог осуществлять функции полно
ценного государственного органа, ни в организации
советского кинопроизводства, ни в области контроля
над деятельностью кинематографии, находившейся в
руках частного капитала. Поэтому главное внимание
он сосредоточил на разборе наследства, полученного от
постоянной комиссии народных чтений и приведении
его в состояние, отвечающее новым задачам про
свещения [14, с. 21].
Бурное развитие событий после Октябрьского
переворота определило необходимость действенной
помощи партии в проведении агитмассовой работы
среди трудящихся, и киноподотдел, несмотря на огра
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ниченные возможности своего фильмофонда, организует
в разных районах Петрограда киносеансы с лекциями,
обеспечивает агитационными фильмами выступления на
митингах А. Луначарского, Н. Крупской, М. Лисовского
и др. Достаточно указать, что только в Москве за время
с апреля 1918 г. по июль 1919 г. было организовано
2005 кинолекций, на которых побывало 867 050 человек
[15, с. 16]. Эти фильмы были специально подготовлены
из разрозненных кинохроник о революционных собы
тиях и предшествующей им войне империй. Их
подготовка и использование стали возможны только
после передачи бывшего Скобелевского комитета в
ведение кинематографического комитета при Нарком
просе, комиссаром которого был назначен М. Л. Кресин
[14, с. 21].
Хотя агитационное влияние кинохроник на народные
массы было огромным, в целом, национализация
Скобелевского комитета не оправдала возлагавшихся
на неё надежд, так как фильмофонд его был невелик и
по своему содержанию лишь в малой степени мог быть
использован в интересах действующей власти [14, с. 21].
Единственным реально полезным делом этого комитета
для большевиков за время его предыдущей работы было
расширение деятельности кинохроники, успевшей за
короткий срок своего существования заснять митинги,
демонстрации, а также, полицейских, жандармов,
царских чиновников и т.д. Хотя эта хроника была
тенденциозной и односторонней, она, тем не менее, как
документальный материал, представляла значительную
ценность для истории [14, с. 23].
Однако потребность широкого использования
агитационных фильмов в жизни страны чувствовалась
всё острей, в этом убеждала сила их воздействия на
митингах и лекциях [14, с. 24]. Так, на заседании
Государственной комиссии по просвещению 19 марта
1918 г. Н. Крупская говорила следующее: «Надо
взять кинематограф в свои руки. Лучше всего его
присоединить к Комиссариату народного просвещения.
Даже съёмки с натуры, – утверждала она, – могут давать
в опытных руках тенденциозный до искажения истины
результат, как это имело место при съёмках, например,
Учредительного собрания» [17, с. 4].
По её инициативе от 30 апреля 1918 г. большой
Государственной комиссией по народному просвещению
было принято решение об учреждении при Наркомпросе
первого в стране Государственного Петроградского
кинокомитета Союза Северных коммун, получившего
сокращённое название – «Киносев». Его председателем
был утверждён первый секретарь Государственной
комиссии просвещения, старый большевик, профессор
Д. И. Лещенко; заместителем – М. Л. Кресин; членами
коллегии – И. Ф. Слепян и М. Л. Маркус [14, с. 24]. В
это же время образовывается и Московский кинокомитет
под руководством Н. Ф. Преображенского [15, с. 18].
Таким образом, эта дата (по старому стилю) знаменует
собой очень важный шаг на пути к официальному
рождению советской кинематографии, тогда же началась
история известной киностудии «Ленфильм». Тем не
менее, фильмофонд киноподотдела, перешедший в
ведение «Киносева», не обеспечивал задач проведения
пропагандистской и просветительской деятельности.
В целях его пополнения «Киносев» ликвидирует
Скобелевский комитет.
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Не преследуя исключительно коммерческих целей,
но и не ущемляя своих хозяйственных интересов,
Кинокомитет проводит политику постепенного удешев
ления проката и быстро завоёвывает клиентуру из среды
владельцев крупных кинотеатров, а также укрепляет
положение на потребительском рынке. В результате
создаются условия для постепенного свёртывания
деятельности частных прокатных контор. Постепенно
создаётся сеть государственных кинотеатров [14, с. 25].
Для государственного кинопроката были закуплены все
имевшиеся на отечественном кинорынке американские
картины [15, с. 19].
Наркомпрос понимал, что создание новых фильмов
революционного содержания станет возможным только
в том случае, если в кино придут литераторы, стоящие
на платформе Советской власти, и крупные актёры.
Он обратился к писателям, журналистам, учёным и
артистам театров. По его призыву в кинокомитеты
пришли работать писатели – А. Серафимович, В. Брю
сов, И. Новиков, молодые журналисты – М. Кольцов и
В. Добровольский–Федорович, учёные – А. Михайлов,
В. Поссе, А. Сидоров. Согласились писать сценарии для
фильмов М. Горький, В. Маяковский, В. Шервинский,
А. Толстой, Ф. Шаляпин и др. [15, с. 18].
Легче обстояло дело с техническими кадрами кино.
Рабочие и служащие кинопредприятий, лабораторий,
прокатных контор охотно шли работать в кинокомитеты.
Даже во время национализации Скобелевского кино
комитета все работники прокатной конторы изъявили
желание остаться на прежних местах. Но на первых
порах кинокомитеты не могли предоставить вакансии
всем желающим. У них ещё не было своего кинопроиз
водства, его надо было создавать заново [15, с. 18–19].
Начинать приходилось с поисков дефицитной
плёнки и киноаппаратуры. По предложению В. Ленина
и Я. Свердлова Советское правительство, несмотря на
крайне тяжёлое военное положение страны, ассигновало
на строительство кинематографии крупные средства,
организовало поездки сотрудников кинокомитетов за
границу для закупки современной фотокиносъёмочной и
проекционной аппаратуры [15, с. 19].
Помощь партии и правительства позволила
советским киноорганизациям в кратчайшие сроки
создать небольшую материально–техническую базу.
Например, весной 1918 г. Московский комитет приобрёл
за 500 тыс. рублей 55 000 м негативной и 300 000 м
позитивной плёнки. Одновременно кинокомитеты
занялись изысканием возможностей выпуска отечествен
ной кинопроекционной аппаратуры и плёнки. Так, по
заданию технического отдела Московского кинокомитета
член ВЦИК В. Петров спроектировал первый
отечественный кинопроектор, а оператор Н. Минервин
разработал способ покрытия старой, использованной
плёнки новой эмульсией. Большую помощь в этих делах
оказывал крупный учёный–химик Л. Карпов [15, с. 19].
На фронтах гражданской войны работали кино
хроникёры. Московский кинокомитет организовал отдел
хроники (под руководством журналиста Михаила Коль
цова), монополизировавший киносъёмки важнейших
событий. Начались рейды кинопоездов по стране [18,
с. 90].
Становление советской кинематографии услож
нялось не только причинами, связанными с разрухой
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и гражданской войной, но также скрытым сопро
тивлением, которое оказывал частный кинематограф.
В прокате кинодельцы саботировали призыв совет
ской власти использовать кино на благо народного
просвещения. В их кинотеатрах, особенно распо
ложенных в городских центрах, бойкотировались
хроникальные фильмы о советской действительности.
Однако, следует отметить, что чувства частных кино
дельцов разделяла и некоторая часть публики. Советская
кинохроника встречалась ею свистом и стуком [15,
с. 20]. Так, например, как сообщает «Киногазета» того
периода, 28 января 1918 г. в петроградском кинотеатре
«Пикадилли» недовольными зрителями была сорвана
демонстрация хроники «Переговоры в Бресте» [19].
Подобное происходило и во многих центральных
кинотеатрах Москвы, Петрограда, Киева и других
городов большевистской России [15, с. 20].
В борьбе против советской власти кинодельцы
опирались на свою организацию, получившую название
«Объединение кинематографических обществ» (ОКО),
образованную на базе нескольких кинопредприни
мательских союзов фабрикантов фильмов, прокатчиков и
владельцев кинотеатров. Например, с помощью подкупа
ОКО удалось подчинить своему влиянию руководителей
Союза работников художественной кинематографии
(СРХК), объединявшего творческих работников кино.
Но ещё больше, чем открытой борьбой, эта организация
занималась скрытой подрывной деятельностью в
советских киноорганизациях [15, с. 20]. Находясь между
двумя противостоящими друг другу силами, положение
которых было шатким, как маятник, большинство
кинематографистов ещё долго колебались, предпочитая
занимать выжидательную позицию. Они не участвовали
в строительстве советской кинематографии, но и не
занимались контрреволюционным саботажем [15, с. 21].
Национализация всей кинематографии требовала
серьёзной подготовки не только в создании государ
ственного аппарата по руководству кинопроизводством
и кинопрокатом, но и в укреплении пролетарского
влияния на предприятиях. Советская власть постепенно
брала на себя ответственность за судьбы кинематографа.
4 марта 1918 г. было издано первое обязательное
постановление – «О контроле в кинопредприятиях»,
подчинившее частный кинематограф местным Советам.
Хозяева обязаны были сообщить сведения о запасах
плёнки, об оборудовании и другом имуществе.
Запрещалась продажа кинопредприятий, а также
преднамеренное сокращение производства и закрытие
ателье прокатных контор и кинотеатров. Вводился
пятипроцентный государственный налог на все
кинематографические зрелища. Летом 1918 г. в области
кино начинает действовать цензура [15, с. 21].
Исходя из цензурных соображений – нехудо
жественность, порнография, контрреволюция – запре
щается ряд фильмов дореволюционного производства
[18, с. 90]. О крайне сложных взаимоотношениях цензуры
и сферы искусства того периода (правда, в основном,
на примерах советской печати) наглядно повествует
сборник документов «Цензура в Советском Союзе»,
который составил немецкий исследователь А. Блюм [20].
Важную роль в киностроительстве сыграло положение
Программы, принятой VIII съездом РКП (б) в марте
1919 г., где кинематограф рассматривался: 1) как средство
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формирования коммунистического сознания, а так же
расширение знания и просвещения; 2) как мощное
и значимое, наряду с театром и концертами, оружие
пропаганды в деревне [21, с. 433–434].
Ещё один крупный шаг на пути к полной нацио
нализации в сфере кино происходит 27 августа 1919 г.,
когда В. Ленин подписывает декрет Совнаркома РСФСР
о переходе фотографической и кинематографической
промышленности и торговли в ведение Наркомпроса
[18, с. 90]. Историческое значение этого декрета
заключалось в том, что осенью 1919 г. он узаконил
народное движение за превращение частных кинемато
графов в культурно–просветительские центры [15, с. 22].
В начале 1920 г. Наркомпрос, осуществляя поло
жение ленинского декрета, закончил национализацию
частных кинопредприятий, создал единый киноцентр –
Всероссийский фотокиноотдел Наркомпроса – и учредил
для РСФСР единую сеть местных киноорганизаций –
окружных кинофотокомитетов и губернских кинофото
секций при отделах народного образования. Затем в
том же году, в связи с началом перехода советской
республики на мирное положение, были ликвидированы
военные киноорганизации политотделов армий и Полит
управления Реввоенсовета республики; их функции
перешли к Всероссийскому фотокиноотделу (ВФКО)
[15, с. 22–23].
После занятия Красной Армией новых территорий
бывшей Российской империи там была проведена
национализация кинематографа и положено начало
развитию советской многонациональной кинемато
графии. В связи с окончанием гражданской войны и
некоторым улучшением материального положения
граждан интерес к кинематографу усилился. Этим
воспользовались спекулянты. Отовсюду появились на
свет предприимчивые дельцы, скрывшие от национа
лизации старые картины [15, с. 23].
Тем не менее, частный кинематограф, основанный
на капиталистически–рыночных принципах прежней
империи, уже не мог восстановить своих прежних
позиций, постепенно проигрывая борьбу с новым
государством и его идеологией. Вот что пишет в своих
мемуарах один из пионеров кинопроизводства ещё
царской России А. Ханжонков: «1920 год был началом
конца русской дореволюционной кинематографии.
К 1920 г. частных кинопредпринимателей уже не
существовало. Кинематографисты рассеялись по России,
по Европе, каждый в поисках своей «синей птицы» [22,
с. 126].
Последние свои дни частный кинематограф доживал
на юге страны. Туда под видом летних экспедиций
съехалось большинство кинопредпринимателей. Напу
ганные разрухой и голодом, многие актёры, режиссёры,
операторы потянулись вслед за своими работодателями
в Одессу и Крым. Там была последняя съёмочная
площадка, на которой разыгрывалась финальная сцена
из истории частнопредпринимательского отечественного
кино той эпохи [15, с. 40]. Именно в том отдалённом
крае отсняли последние картины частные фирмы [23,
с. 70]. Там же сосредоточился основной цвет актёров
дореволюционного российского кино. Так в период
гражданской войны «Киногазета» сообщала следущее:
«Лучшие артистические силы вывозятся из Москвы в
новое Запорожье» [24, с. 2].
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На греческом товарном судне «Пантера» штормовой
февральской ночью 1920 г. последними уезжали
артисты, режиссёры, служащие самого знаменитого
и
процветающего
кинопредприятия
России
–
«Товарищества И. Ермольева» и среди них «король
экрана» Иван Мозжухин, звёзды Наталья Лисенко и
Наталья Кованько, талантливые актёры Николай Колин
и Николай Римский, режиссёры Яков Протазанов
и Вячеслав Туржанский. По–разному сложатся их
дальнейшие биографии [23, с. 70–71].
На IX съезде РКП (б)? проходившем в марте–
апреле 1920 г., в русле очередных задач хозяйственного
строительства и трудового подъёма рабоче–крестьянских
народных масс постановлялось следующее: «Для
поднятия сознательного отношения к вопросам труда
и научной организации промышленности необходимо
направить, наряду с силами партии, все силы
Наркомпроса и Политуправления республики. Должна
быть широко поставлена популяризация естественно–
научных и технических знаний (электрификация,
научное земледелие и т.д.), профессиональное образо
вание всех типов и разрядов, курсы для подготовки
инструкторов и комиссаров труда, издание учебников,
пособий, кинематографических лент и т.д. …»
[25, с. 425–426]. Из этого следует, что Советское
правительство в условиях ожесточённых войн с
внешними и внутренними врагами рассчитывало
использовать кинематограф не только как орудие
идеологической, но также трудовой, и даже научной
пропаганды.
Однако после завершения боевых действий и
зачистки территорий от «белого» и прочих контр
революционных движений, большевики окончательно
утвердили свою власть. Следует отметить, что это
произошло не только благодаря боевым успехам, а
порой жестокому террору Красной Армии, но ещё
при поддержке большинства населения. Беглецам из
сферы дореволюционного кинематографа приходилось
делать нелёгкий выбор между эмиграцией и попыткой
найти своё место в новых условиях общественного
бытия. К сожалению, подавляющее большинство
из них в конце 1920 г. выбрали первое, хотя уже в
1921 г., словно в насмешку, Х съездом РКП (б) была
провозглашена
«новая
экономическая
политика»
(НЭП) [26]. В результате советская власть не только
заменила продразвёрстку продналогом [26, с. 564],
но и, к примеру, в сфере культуры разрешила сдачу
кинопредприятий и театров в аренду частным лицам
[15, с. 23]. В крупных городах стали возникать
приватные кинопредприятия. Так, в Москве рядом
с крупным государственным прокатным кинопред
приятием «Кино – Москва», образовавшимся в начале
1922 г., возникли и частные прокатные конторы, такие
как «Факел», «Елин, Задорожный и Ко», «Кино – труд».
Подобно отраслям экономики, в кинопромышленности,
развернулась конкурентная борьба между приватным и
государственным секторами [15, с. 23].
Разумеется, что в условиях крепнущих авторитарных
механизмов государственной власти такое положение
дел не могло в историческом смысле существовать
хоть сколько–нибудь продолжительное время. Также
не подлежит сомнению, что столь важное орудие
пропаганды по внедрению новой идеологии, как
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кинематограф, даже в частных конторах не могло
оставаться без контроля соответствующих государст
венных инстанций.
Так на ХІІ съезде РКП (б) в апреле 1923 г. на
заседании «по вопросам пропаганды, печати и
агитации» относительно кинематографа говорилось
следующее: «За время новой экономической политики
число кино и их пропускная способность возросли в
огромной мере. Поскольку кино пользуется или старой
русской картиной, или картинами западноевропейского
производства, оно фактически превращается в
проповедника буржуазного влияния или разложения
трудящихся масс. Необходимо развить кинопроизводство
в России, как при помощи специальных ассигнований
правительства, так и путём привлечения частного
(иностранного и русского) капитала, при условии
полного
обеспечения
идейного
руководства
и
контроля со стороны государства и партии. Ввиду
огромного воспитательного, агитационного значения
кино, необходимо дать кинематографическому делу
как коммунистов, работавших по кинематографии
до революции, так и хозяйственников, могущих
поставить дело на основах хозяйственного расчёта, с
одной стороны, и, возможно, полного обслуживания
трудящихся масс – с другой» [27, с. 714].
Особое внимание ЦК съезд обращает на усиление
руководящего состава Госкино. Это усиление съезд
предлагает осуществить в кратчайший срок. Съезд
обращает внимание также на необходимость оказания
содействия и Пролеткино в его работе по созданию
производственных и революционных фильмов» [27,
с. 714]. Как следует из вышеизложенного, руководство
СССР не питало иллюзий относительно серьёзного
контрреволюционного воздействия на широкие слои
населения частного кинематографа, не взятого под
контроль государственной цензуры.
Нашу статью мы начинали цитатой руководителя,
а также идейного лидера СССР В. И. Ленина. В
заключение приведём ещё несколько его суждений,
касающихся молодого советского кинематографа,
которые приводил в своем труде «Кино на Западе и у
нас» руководитель Наркомпроса А. В. Луначарский:
«… В своих беседах со мной он неоднократно касался
вопросов кино и указывал на то, что кинопродукция
должна быть сохранена в руках государства, что
её содержание должно определятся агитационно–
пропагандистскими
органами
правительства
и
Наркомпросами соответствующих республик… Важной
считал Владимир Ильич художественную пропаганду
наших идей в форме увлекательных картин, дающих
куски жизни, и проникнутых нашими идеями…» [28,
с. 166].
Обобщая результаты исследования, можно сделать
следующие выводы.
Исходя из фактических данных источников, у
советского народа кино пользовалось необыкновенной
популярностью. Если в советской стране что–то
действительно и было в новинку для большинства
людей, так это невиданные до сих пор подвижные
картинки.
Верхушка советского правительства во главе с
В. И. Лениным в ходе революционных событий, Первой
мировой, гражданской, и прочих менее масштабных
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войн, проходивших в исследуемый период, проявило
относительно высокий уровень политической грамот
ности и прозорливости. Сначала в 1917, а затем 1919 г.
большевистское руководство, пребывая на грани краха,
всё–таки сумело удержать в своих руках власть, дать
отпор интервентам, контрреволюционерам и сохранить
свою государственность. Находясь в полном окружении
«врагов революции» большевики сумели привлечь на
свою сторону широкие народные массы, рассматривая
кинематограф, прежде всего, как средство собственной
идеологической пропаганды.
Ключевую роль в основании и последующем расши
рении советского киностроительства сыграли властные
полномочия, личный авторитет, а также политическая
грамотность таких революционных деятелей–марксистов
как В. И. Ленин, А. В. Луначарский, Н. К. Крупская,
Д. И. Лещенко М. Н. Покровский и др.
В начале революционных преобразований, а позднее
в годы НЭПа частный сектор кинопроизводства вёл
ожесточённую конкурентную борьбу с государственным,
которую последний, без всякого сомнения, не выдержал
бы без поддержки со стороны РКП (б), жизненно
заинтересованной в формировании новой советской мен
тальности среди широких народных масс. В результате
приватный кинематограф был постепенно полностью
вытеснен как распространитель идейно чуждых,
буржуазных взглядов.
Получив в наследство от павшей Российской
империи слабо развитое (относительно мировых
держав) кинохозяйство, умноженное на гражданскую
войну, экономическую разруху и политическую
изоляцию, советское правительство в кратчайшие исто
рические сроки сумело организовать собственную
киноиндустрию, наполненную талантливыми режис
сёрами, сценаристами, операторами и прочими кино
творцами. Так, уже в 1925 г. на киностудии «Мосфильм»
был отснят глубоко идейный, художественный фильм
«Броненосец
Потёмкин»
Сергея
Эйзенштейна.
Известный французский кинокритик, а также знаток
истории кино Клод Бейли писал в своей книге, что по
оценке режиссёров и критиков эта лента минимум
два раза была провозглашена «лучшим мировым
фильмом».
Тот факт, что свои общепризнанные киношедевры
советская индустрия выпускала, находясь под плотным
цензурным «колпаком» государства, не умаляет, а
наоборот, приумножает мировое значение её после
дующих культурно–творческих достижений.
В общем, невзирая на довольно широкий пласт
источников, тема использования советского кинема
тографа как средства расширения идеологической
пропаганды советского строя, остаётся малоизученной и
нуждается в дальнейшей научной разработке.
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Soviet cinema building in 1917–1924 as an instrument
of propaganda of bolshevists’ ideology
In the article the problem of incipience and developing of Soviet cinematograph
due to its use as a powerful means of propaganda of an official ideology is surveyed.
On the examples of outgivings of authoritative representatives of Bolshevists’ Party,
convention decrees of RKP(b), periodicals etc. egregiously serious attitude of
Narkompros to the issue of national cinema building is conveyed.
In this paper the author has used scientific and special historical research
methods.
The study identified: political and ideological as well as economic reasons,
because of which after the October Revolution of 1917, there was a sudden
nationalization in the field of cinema; peculiarities of all–round state support of the
government’s own film production and it’s competitive struggle with the remaining
«private offices» of the domestic film industry; mental effect of ideologically oriented
cinema made on the large number of people in the USSR republics.
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Радянське кінобудівництво в 1917–1924 рр. як інструмент
пропаганди більшовицької ідеології
Розглядається проблема зародження та становлення радянського
кінематографа в руслі його використання як могутнього засобу пропаганди
офіційної ідеології. На прикладах висловлювань авторитетних діячів партії
більшовиків, постанов з’їздів РКП(б), періодичних видань і т.д. показано вкрай
серйозне ставлення Наркомосу до питання національного кінобудівництва.
В роботі автором були використані загальнонаукові та спеціально–
історичні методи дослідження.
У процесі дослідження виявлено: політико–ідеологічні, а також економічні
причини, за яких після Жовтневого перевороту 1917 р. відбулася швидка
націоналізація в області кінематографа; особливості всебічної підтримки
державою власного кіновиробництва і його конкурентну боротьбу з рештою
«приватними конторами» вітчизняної кіноіндустрії; ментальний ефект
ідеологічно орієнтованого кіно, вироблений на широкі верстви населення в
республіках СРСР.
Ключові слова: кінематограф, СРСР, ідеологія, пропаганда, менталітет,
більшовики, народний комісаріат освіти, кінобудівництво, соціальні маси,
державне кіно.
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Освіта жінок Радянської України
крізь призму їх повсякденного життя
у 1920–1928 х рр.
З метою з’ясування основних принципів радянської освітньої політики
серед жінок досліджується освітній аспект радянської жіночої політики в
Україні у 1920–х рр. Зроблено акцент на розкритті тенденції зростання рівня
освіченості жінок, зумовленого радянською політикою ліквідації не писемності.
Завдяки порівняльно–історичному, джерелознавчому методах вдалося з’ясувати
мотиви радянської влади у проведенні освітньої кампанії серед жінок. У даному
дослідженні здійснена спроба узагальнення та систематичного аналізу праць
науковців, присвячених проблемам гендерної та освітньої політики радянської
влади. У результаті дослідження встановлені основні мотиви підвищення рівня
населення УСРР, у тому числі жіночого.
Ключові слова: освіта, політика, жінки, інститут, технікум, інструктор,
лікнеп, школа.

В сучасних умовах забезпечення гендерної рівності
в Україні досить актуальною серед кола вітчизняних
та зарубіжних дослідників історії повсякденності є
проблема емансипації жінки, її розвиток та руйнування
усталених стереотипів. Одним з важливих елементів
дослідження є політика держави спрямована на процес
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звільнення жінки від тотальної залежності від чоловіка
та її соціалізації у суспільстві як особистості. Зважаючи
на те, що в Україні емансипація жінки проходила
в умовах формування радянської влади, досить
актуальним лишається питання політики уряду УСРР у
цій проблематиці.
Вважаючи за необхідне використати жіночий ресурс
для розбудови радянської держави та зруйнувати
сімейну патріархальну общину, більшовики стали
фактично запроваджувати власну освітню політику
спрямовану на уніфікацію навчальних програм для
жінок та чоловіків. Радянська влада передувала і
політику виробництва шляхом надання їм спеціальної
освіти. Тому, дослідження освітнього аспекту радянської
жіночої політики в Україні в умовах нової економічної
політики та ліквідації неписемності серед населення є
актуальним на сьогоднішній день.
Аналіз досліджень. Однією з найбільш актуальних
тем серед дослідників історії України у 1920–1930–х рр.
є проблема радянської освітньої політики. Проте у
цих працях ми знаходимо лише окремі аспекти. Так,
зокрема Лариса Сігаєва, досліджуючи розвиток освіти
серед дорослого населення зазначила факт існування
у Києві у 1918 р. окремих наукових установ, які
надавали освіту жінкам. Розкриваючи процес розвитку
радянської освітньої системи, вона відзначала проблему
не писемності серед жінок сільської місцевості [21].
Проблему низького рівня освіти серед жінок розкриває
у своїй праці дослідник І. П. Дерман [3]. Він висвітлює
еволюційний процес ліквідації безграмотності серед
населення, у тому числі серед жінок та називає пози
тивні тенденції щодо збільшення кількості освіченого
жіноцтва наприкінці 1920–х рр.
Дисертаційне дослідження проблеми формування
нового образу жінки в Радянському союзі, її роль у
суспільно–політичних процесах здійснила О. О. Коха
нова [9]. Розглядаючи процес емансипації жіночого
населення у Радянській державі, вона показала освітню
підготовку жінки як один із аспектів забезпечення
гендерної рівності.
Проблему ліквідації неписемності розглядали
науковці С. М. Бараненко, І. П. Єсіп [1], В. В. Козир
[8] та С. М. Свистович [20]. Дослідники, розкриваючи
сутність процесу лікнепу на території України,
зазначали окремі дані стосовно освітньої кампанії серед
жінок.
Метою пропонованого дослідження є дослідження
освітнього процесу у радянській Україні та його впливу
на підвищення рівня освіченості жіночого населення
республіки у 1920–ті рр.
Для досягнення поставленої мети у ході дослідження
були вирішенні наступні завдання:
– проведено аналіз низки архівних документів,
історичних наукових праць та періодичних видань,
присвяченні проблемам освітніх процесів в УСРР;
– шляхом узагальнення основних принципів полі
тики радянської влади у питаннях освіти були з’ясовані
причини залучення жіночого населення до освітніх
процесів;
– розкрито тенденцію зростання популярності
професійно–технічної та вищої освіти серед жінок.
Консервативна політика царизму зумовила значну
відсталість населення у рівні освіченості порівняно
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з країнами Європи. Дослідниця Шейла Фіцпатрік
зазначила, що у 1918 р. кількісний показник неписем
ного населення Російської імперії був найвищим у
Європі [23].
У 1918–1919–х рр. Українська народна республіка
(УНР) проголошувала принцип гендерної рівності
серед населення, цей принцип розповсюджувався і
на освітні процеси. Попит на освіту в Україні серед
простого населення значно зростав, зокрема серед
жіночого населення. 1918 р. функціонувало 362 дівочі
гімназії, 4 жіночі інститути та 9 жіночих єпархіальних
шкіл [21, c. 257]. Однак недовге існування української
державності унеможливило повну практичну реалізацію
освітньо–кваліфікаційної підготовки жінок. Зважаючи
на значний попит на освіту серед населення і розуміючи
необхідність використання жіночого населення як
надважливого робочого та політичного ресурсу
радянська влада впровадила власну освітню систему,
орієнтовану на всі верстви населення.
Громадянське протистояння на території України
протягом 1918–1920–х рр. спричинило значні втрати
серед чоловічого населення, що ставало причиною для
залучення жінки до роботи за різними спеціальностями.
У цих умовах радянський уряд особливу увагу звертає
на підготовку кваліфікованих спеціалістів з різних
галузей виробництва та науки. Більшовики вважали
жінок однією з найбільш рушійних сил – то підготовка
у розряд кваліфікованих робітниць була одним із
основоположних питань в освіті.
Протягом 1918 – поч. 1920–х рр. більшовики не
мали змоги остаточно сформувати нову систему освіти,
оскільки відбувалася досить часта зміна влади в Україні.
Враховуючи силу жіноцтва, ЦК КП(б)У приймає
рішення про підготовку спеціальних інструкторів та
організаторів просвітницької роботи серед жіночого
населення. Долучалися до цієї кампанії в більшій мірі
жінки. Партія сформувала спеціальну програму лекцій,
за якими відбувала навчання жінок. Особливу увагу
партійне керівництво приділяло наступним тематикам:
життя робітниць у капіталістичних країнах, переваги
радянського устрою для жінок, просвітницька робота
серед жінок на селі та історія емансипації жінки [17,
арк. 3]. Фактично тематика лекцій була спрямована на
ідеологічну підготовку з метою формування потужного
жіночого руху в політичному, економічному та
соціальному житті країни.
Варто зазначити, що у дореволюційний період
значна частина жіночого населення не могла отримати
навіть початкову освіту [16, с. 24]. Значно гіршою
була ситуація з вищою та спеціальною освітою для
жінок – лише 10% жіночого населення мали змогу її
отримати. Користуючись такою ситуацією, більшовики
проголошують курс на формування нового образу
«радянської жінки», одним із основних завдань якого
була ліквідація не писемності та підвищення рівня освіти
жіночого населення [7, с. 86]. Зважаючи на це НКО УСРР
розпочав утворення системи освітніх та позашкільних
закладів, до яких приймали чоловіче та жіноче населення
без винятку [16, с. 24]. Однак у процесі формування нової
системи радянської початкової, загальної, професійної,
вищої та позашкільної освіти особливе місце приділялося
освіті жінки, з метою її підготовки як необхідної ланки
для соціалістичного будівництва.
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У доповіді заступника Народного комісара
освіти УСРР Я. П. Ряппо зазначалося, що система
початкової, середньої, спеціальної та вищої освіти
мала реорганізуватися. Особливу увагу він акцентував
на підготовці кваліфікованих кадрів у галузях
промисловості, сільського господарства, медичній та
освітній. Відповідно з реорганізацією системи освіти
змінилися і організаційні форми навчання, навчальні
плани та програми [18, арк. 103–105]. Варто зазначити,
що в цьому випадку радянська влада не розглядала
окремо поняття «жіноча» та «чоловіча» освіта, а отже
відбувалася своєрідна уніфікація – навчання жінок та
чоловіків за однією програмою.
Уперше принцип спільного навчання у вищих
навчальних закладах України був втілений влітку
1919 р. в університеті св. Володимира. Проте 30 серпня
1919 р. Київ був звільнений військами УНР, а через
день окупований «денікінцями», які мали консервативні
погляди у питанні освіти. Тому на базі університету
знову булу сформовані Вищі жіночі курси – як основна
інституція жіночої освіти. Остаточно принцип спільного
навчання чоловіків та жінок був втілений у 1920 р.,
внаслідок політики радянської влади спрямованої на
реорганізацію освіти [6, с. 93]. У 1920 р. радянська
влада прийняла та розіслала спеціальну інструкцію до
всіх вищих навчальних закладів УСРР, яка юридично
відчиняла двері вищої школи для жіночого населення.
У першому пункті цього документа зазначалося, що
на навчання приймаються всі громадяни незалежно
від їх статі [5, c. 47]. Таким чином, жіноче робітниче
чи селянське населення, маючи рівні можливості з
чоловіками, від початку 1920–х рр. почали освоювати
вищу освіту.
З метою знищення пережитків царського режиму та
ідеологічної обробки населення Народний комісаріат
освіти УСРР, керуючись пленумами комуністичної
партії, розпочав реформування системи освіти.
Однією із ключових подій у цьому плані стала ІІ Все
українська освітня нарада, яка відбулася 17–25 серпня
1920 р. Метою наради стало підбиття підсумків
початку реорганізації освітньої системи на території
України. Варто відзначити, що серед 254 делегатів
12 представниць були від жіночих відділів, які
зазначили основні проблеми освіти та пропаганди
серед жіночого населення. Проте важливою подією
в історії формування освітньої системи УСРР був
ІІІ Всеукраїнський освітній з’їзд, який відбувся у липні
1920 р., результатом якого стало об’єднання різних
установ з питань освіти навколо НКО [2, c. 10–15].
Названі з’їзди мали за завдання вирішити проблеми не
писемності та неосвіченості серед населення України.
На з’їзді обговорювалися шляхи залучення жінок до
освіти. Проте відкрив двері освітніх закладів всіх типів
для жінок V Всеукраїнський з’їзд рад, який відбувся
16 березня 1921 р. Його результатом стало прийняття
резолюції «Про народну освіту», у якій відзначалися
принципи побудови системи освіти, а також
заохочувалася участь пролетарського складу населення,
зокрема і жінок. Фактично ці події ознаменували
початок існування нової системи радянської освіти, яка
протягом 1920–х рр. зазнавала лише окремих змін.
Варто згадати виступ наркома освіти Г. Ф. Гринька
на з’їзді, присвяченому проблемі освіти в УСРР. У ній
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нарком наголошував на необхідності виховання нового
покоління, формування системи загальноосвітньої,
професійно–технічної і позашкільної системи освіти
та ліквідацію безграмотності серед дорослого насе
лення. У підтримку проголошених ідей Г. Ф. Гринька,
І Всеукраїнський з’їзд робітниць та селянок прийняв
відповідну
резолюцію.
Делегатки
цього
з’їзду
наголошували на необхідності створення системи поза
шкільної освіти, яка на їхню думку, мала забезпечити
інтелектуальний розвиток робітниць [19, c. 52]. Таким
чином, з’їзд делегаток не лише підтримав ідеї наркома
освіти стосовно організації нової системи радянської
освіти в Україні, але визнав власну готовність у
практичній реалізації планів НКО УСРР, у тому числі
питань, що стосуються вищої, спеціальної освіти серед
жінок, ліквідації неписемності та вихованню дітей.
В умовах кампанії ліквідації неписемності серед
населення (НКО) УСРР розпочинав облік освіти
населення. На підприємствах цією роботою займалися
спеціальні організації. Облік малоосвіченого жіночого
населення проводили спеціальні жінвідділи партійних
організацій на місцях. Процес обліку малограмотного
населення, з метою передачі даних у відділи НКО
для формування загального плану шкільної освіти
проводився на початку 1920–х рр. [3]. У результаті
проведення цієї кампанії виявилося, що значна
кількість жінок, особливо сільської місцевості були не
письменними. У зв’язку з цим партійне керівництво
утворює спеціальні вечірні школи та інструкторські
курси з метою організації освітньої роботи на селі.
Завданням інструкторів було проведення окремих лекцій
у сільських клубах та організація зборів делегаток, на
яких провадилася політична освітня робота [1].
В умовах ліквідації не писемності серед населення
УСРР формувалася мережа шкіл грамоти та спеціальні
пункти лікнепу. Головним завданням цих установ була
ліквідація не писемності. Школи лікнепу відкривалися
на заводах, у бібліотеках, клубах та гуртожитках. Однак
головною особливістю цих установ стало залучення до
освіти жінок. Так, робітниця, яка мала дітей і не могла
відвідувати пункти лікнепу, мала можливість навчатися
вдома [11, с. 181]. Варто зазначити, що інколи це була
не просто можливість навчатися, а безвихідь, оскільки
згідно з проголошеними постановами та декретами
РНК УСРР, всі не писемні, хто не проходив навчання
у лікнепах, могли втратити роботу. У такому випадку
жінка–робітниця, яка крім основної праці, догляду за
дитиною повинна була навчатися.
Крім того, жінвідділи та жінради, керуючись
постановою РНК УСРР «Про боротьбу з неписемністю»
від 21 травня 1921 р., поставили собі за мету
організацію контролю роботи шкіл лікнепу. Зважаючи
на особливу активність партійної частини жіночого
населення у організації освітньої роботи, НКО УРСР
видав «Інструкцію про приєднання до роботи навколо
просвіти жінок–робітниць», згідно з якою жінвідділи
та відділи освіти на місцях мали співпрацювати [1].
Прийнята інструкція слугувала своєрідним підґрунтям
для формування інструкторських та освітніх кадрів
серед жінок. Радянська влада покладала освітню та
просвітницьку місію здебільшого на жінок через
дві причини: 1) необхідність залучення жіноцтва до
розбудови радянського устрою; 2) через мобілізацію
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значної частини чоловічого населення [4, с. 18–19].
Фактично це означало формування з жіноцтва агітатор
ського, викладацького та інструкторсько–організаційного
складу шкільних та позашкільних навчальних закладів.
Незважаючи на всі заходи радянської влади,
спрямовані на ліквідацію неписемності, значна
частина жіночого населення все ж залишалася не
освіченою. Так, за даними перепису 1926 р. близько
65,5% від всього жіночого населення УСРР лишалося
неосвіченим – особливо у сільській місцевості [10,
с. 198]. Тому ЦК КП(б)У приймає низку заходів, мета
яких – стимулювати посилення роботи установ лікнепу,
щорічно ліквідовуючи неписемність не менше 2 млн.
осіб [20, с. 79]. Незважаючи на це, до кінця 1920–х –
поч. 1930–х рр. існувала позитивна тенденція зростання
грамотності серед жіночого населення. Зокрема, в період
з 1922 до 1929 р. певний рівень освіти через пункти
лікнепу отримали 2 800 тис. осіб, серед яких 1 060 тис.
жінки [22, с.76].
Зважаючи на значну кількість робітниць, які
не мали можливості відвідувати навчальні заклади
для отримання вищої чи спеціальної освіти, РНК
УСРР організував створення робітничих факультетів
відповідним декретом від 7 березня 1921 р. Робітфаки
фактично ставали проміжною ланкою для жінки у
процесі здобуття вищої освіти. Відтак вони стали
досить популярними, про що свідчить збільшення їхньої
кількості. Згідно із статистичними даними у 1922 р. на
п’ятьох робітфаках Харкова навчалося 115 жінок, на
п’ятьох робітфаках Одеси – 135, на чотирьох Києва –
86, на двох Катеринослава (Дніпро) – 28 [9, с. 124–125].
Навчання на робітничих факультетах на давало гарантії
першочергового вступу до вузу, проте підвищували
можливості жінок до освоєння нових робітничих чи
наукових спеціальностей.
Протягом 1920–х рр. радянська влада в Україні чітко
сформувала систему освітніх закладів, визначивши
при цьому їхній пролетарський склад. Відтак всі
робітниці, селянки чи батрачки зараховувалися на
навчання навіть у випадку не складання двох іспитів
з неосновних дисциплін [1]. Очевидно більшовики
намагалися збільшити рівень освіченості серед жіночого
населення, тим самим забезпечивши ріст кваліфікованих
робітничих кадрів.
Потреба у вихованні та просвіті населення у руслі
комуністичної ідеології, змусила РНК УСРР прийняти
постанову «Про організацію державної інспектури
просвіти», метою якої був моніторинг за освітніми
закладами та методична допомога їм. Державна
інспектура мала вирішити низку завдань, зокрема:
провести заходи щодо розширення мережі навчальних
закладів, планомірне спостереження за навчальними
закладами, методична підтримка педагогічного складу
та інші [15, арк. 238–239]. Варто зазначити, що одним
із завдань інспекторів було сприяння підвищенню рівня
освіти серед населення, у тому числі серед жіночого,
вважаючи їхню освітню та кваліфікаційну підготовку
необхідною ланкою в організації виробничого процесу
всієї республіки.
Нестача професійних педагогічних кадрів змушувала
радянське керівництво заохочувати жіноче населення
здобувати відповідну освіту та займати викладацькі
посади у навчальних закладах. Паралельно із навчанням
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у педагогічних вузах НКО УСРР організовував
спеціальні підготовчі курси для вчителів, які були
вихідцями з робітників чи селян. Особливо ці курси
цікавили здебільшого жіноче населення. Очевидно, що
в умовах НЕПу, чоловіки відмовлялися від педагогічної
діяльності, оскільки утримання вчителя та викладача
було досить низьким. Тому, зважаючи на цей фактор,
а також на проблеми працевлаштування жіночого
населення, особливо актуальною ставала педагогічна
освіта для жінок. Фактично праця у школах була для
жінки найпростішим та найдоступнішим заробітком
в УСРР [1]. Зважаючи на це, радянський уряд всіляко
заохочував жінок ставати педагогами та вихователями,
зокрема їм надавалося місце проживання, проводилися
спеціальні курси та намагалися підняти авторитет
жінки–вчителя, що частково вдалося особливо у
сільській місцевості.
Переламні події 1917–1920–х рр. вплинули зрушення
у становищі жінок не лише в освіті, але й в науці [14,
c. 132]. В умовах реорганізації Всеукраїнської академії
наук до наукової роботи починають залучатися жінки.
Процес фемінізації в українській науці розпочався
ще задовго до революційних подій 1917 р., однак
значної уваги у підготовці жінок науковців приділяла
саме радянська влада. Хоча освітня політика не була
цілковито спрямована на підготовку із жіночого
населення кваліфікованих науковців, проте вона
надавала підґрунтя для формування жінки–науковця [12,
с. 234].
Підготовка наукового персоналу відбувалася при
установах НКО УСРР, Народного комісаріату земельних
справ (НКЗС) та Всеукраїнській академії наук. Жінки,
як і чоловіки, мали змогу отримати науковий ступінь
та стати академіком, маючи при цьому вищу освіту.
Зважаючи на необхідність формування наукового
кадрового резерву, протягом 1920–х рр. все більше
представниць отримували наукові ступені. Крім того,
жінки освоювали не лише гуманітарні дисципліни, але й
точні, зокрема Павлова Марія Василівна у 1921 р. стала
першим дійсним членом ВУАН у сфері палеозоології
[12, с. 235]. Фактично протягом 20–х рр. ХХ ст.
формувався інтелектуальний потенціал з жіночого
населення, який цілковито використовувався в умовах
форсування наукових досліджень у 1930–х рр.
Слід зазначити, що всі освітні заходи радянської
влади на початку 1920–х рр. дали певний результат
у підвищенні рівня освіченості жіночого населення.
Зокрема, протягом 1922–1924 рр. начального року
загальний відсоток студенток становив 27,7%.
Однією з поширених тенденцій у жінок того часу
стала популярність медичної освіти. Так, у 1922 р. у
медичних вищих навчальних закладах УСРР навчалося
46,4% жінок. Збільшився також відсоток жінок, які
навчалися на педагогів. Станом на 1923 р. 54,8%
студентства педагогічних інститутів становили саме
жінки. Фактично збільшується кількість студенток вузів,
які раніше вважали суто чоловічими: технічні (5,9%
станом на 1923 р.) та сільськогосподарські інститути
(14,7%) [9, с. 124]. Хоча відсоток жіночого населення у
названих вузах збільшився не багато, проте тенденція
зростання кількості студенток у цих інститутах говорить
про бажання не лише освоїти «чоловічі» професії, але й
саморозвиватися.
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Кількість охочих серед жінок освоїти вищу освіту
збільшувалося. Так, у 1925–1926–х рр. кількість жінок–
студенток становила 28,6% серед всього студентства
УСРР, і близько 28,8% навчалося у технікумах. У 1927 р.
показник студенток у вищих навчальних закладах
зростає до 31%. Проте вже наприкінці 1920–х рр.
кількість жінок, які здобували вищу освіту, зменшилося
до 25,8% [9, с. 125].
Найбільшу перевагу жінки надавали медичній та
педагогічній освіті. Згідно зі статистичними даними
за січень 1927 р. 52,8% жінок отримували педагогічну
освіту, а 47,5% – медичну. Незважаючи на значну
кількісну перевагу чоловіків у навчальних закладах
технічного, сільськогосподарського, мистецького та
соціально–економічного профілю, відсоток жінок у
порівнянні з початком 1920–х рр. був значним. Зокрема,
37,5% навчалося у мистецьких вишах, у соціально–
економічних – 15,2%, у сільськогосподарських – 15,2% і
у індустріально–технічних – 4,6% [9, с. 125]. До 1928 р.
відбулися певні зрушення у свідомості жіноцтва, що
у свою чергу підвищило рівень їхньої освіченості,
зокрема у технічній сфері. На території Донбасу значний
відсоток жінок відвідував спеціальні курси фабрично–
заводського учнівства (ФЗУ), на яких вони отримували
навики з різних галузей важкої промисловості [1]. До
цього варто додати, що наприкінці 1920–х рр. партійне
керівництво УСРР приймає низку заходів для заохочення
жінок до навчання в індустріально–технічних та
сільськогосподарських вузах. Зокрема, ЦК КП(б)У
намагався збільшити мінімальний відсоток жінок у
вищих навчальних закладах сільськогосподарського та
технічного профілю до 15% та 20% відповідно. До того
ж згідно з довідки управління професійною освітою цей
відсоток мав щороку зростати [13]. Враховуючи наведені
статистичні дані, слід припустити, що жінки все більше
намагалися здобувати вищу освіту та освоювати чоловічі
професії, а радянське керівництво приймало відповідні
заходи для заохочення жіночого населення вступати до
технічних та сільськогосподарських вишів. Незважаючи
на це, тенденція зростання кількості студенток була у
педагогічних та медичних вищих навчальних закладах.
Отже, потреба у кваліфікованих кадрах у про
мисловій, сільськогосподарській, медичній, педагогічній
галузях спричинила прийняття радянською владою
низки заходів для заохочення жінок до отримання
відповідної освіти. Зважаючи на уніфікацію освіти для
всього населення незалежно від статі, жінки отримали
рівні можливості отримувати спеціальності, які досить
довгий час вважалися суто чоловічими. Враховуючи всі
освітні заходи, проведенні радянським керівництвом,
варто відмітити певну позитивну тенденцію зростання
рівня освіченості жіночого населення та збільшення
кількості кваліфікованих працівниць у різних сферах
діяльності.
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Освітянська профспілка УСРР в середині
1920–х рр.: становище, завдання, проблеми
(за матеріалами Першого всеукраїнського
вчительського з’їзду в Харкові)
Проаналізовано становище освітянської профспілки УСРР за
матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з’їзду в Харкові у 1925 р.
Показано основні проблеми роботи профспілки освітян у зазначений період:
укріплення низової профорганізації, матеріальне становище вчительства,
забезпечення охорони праці та пільг, проведення інтенсифікації пропаганди
справ професійного освітянського руху та залучення до політичного життя,
включення низового освітянського профспілкового апарату до господарської
роботи, зрівняння в правах і обов’язках міських і сільських членів Всеукраїнської
спілки робітників освіти. У результаті дослідження зазначеної проблематики
визначено першочергові завдання, що стояли перед освітянською профспілкою
УСРР в середині 1920–х рр.
Ключові слова: освіта, освітянська профспілка, Перший Всеукраїнський
вчительський з’їзд, функції профспілок.

Одним з найважливіших напрямків дослідження
історії профспілкового руху є вивчення досвіду роботи
галузевих профспілок в Україні. Сучасні процеси
потребують об’єктивної оцінки минулого та нового
теоретичного обґрунтування. Актуальним такий підхід
є при дослідженні історії УСРР 1920–1930–х рр. –
періоду масового зламу традиційних уявлень і
докорінної зміни способу життя. Для цього періоду
характерними були політизація профспілкового руху,
репресії проти інтелігенції, що суттєво вплинули на
погіршення становища профспілки освітян. Дослідження
історії профспілки працівників освіти за матеріалами
вчительських з’їздів допоможе сформувати обличчя
названої соціальної групи в контексті її взаємовідносин
із владою, показати проблеми і спроби їхнього
вирішення. У статті на основі матеріалів Першого
Всеукраїнського вчительського з’їзду в Харкові
5–11 січня 1925 р. розкривається специфіка діяльності
профспілкової організації освітян у вищезазначений
період.
Тема, що розглядається, ще не набула достатнього
висвітлення в науковій літературі. Радянські дослідники
з
педагогіки
висвітлювали
діяльність
перших
Всеукраїнських вчительських з’їздів, акцентуючи увагу
на питаннях педагогіки і водночас залишаючи осторонь
освітянську профспілку. У сучасній українській
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 116

історіографії досвід проведення вчительських курсів
та з’їздів в УСРР висвітлено недостатньо. Про це
свідчить аналіз історіографії з питань розвитку освіти
в Україні в 1920–х рр., здійснений Ю. І. Чирвою [18],
О. П. Ситніковим [15]. Більшовицька влада пильно
спостерігала за настроями вчительства і робила все,
щоб формувати їх у потрібному для «комуністичного
будівництва» руслі. Соціальне обличчя вчительства
було під постійним контролем влади, що знайшло
своє відображення в узагальнюючих працях і статис
тичних довідниках [11, c. 4]. На сьогодні підготовлена
низка історичних праць, де предметом дослідження
виступає вчительство УСРР в період 1920–1930 рр.
Серед них варто відзначити монографії І. О. Кліцакова
«Педагогічні кадри України (1917–1937 рр.)» та
«Учительство: трудная судьба (1917–1937 рр.)» [9],
у яких здійснена спроба критично проаналізувати
соціально–економічні та політичні умови існування
радянського вчительства та проблеми його взаємо
відносин з органами влади. Автор зосереджується на
політиці радянського керівництва в зазначений період,
показує керівну роль більшовицьких урядів у підготовці
та вихованні вчителів у 1917–1937 рр.
Низка наукових праць сучасних істориків присвячена
проблемам розвитку освіти в УСРР і становищу
вчительства в 1920–х–1930–х рр. Варто назвати дослід
ження Г. В. Касьянова «Українська інтелігенція
1920–х–30–х років: соціальний портрет та історична
доля» [7], В. В. Липинського «Становлення і розвиток
нової системи освіти в УСРР у 20–ті роки» [10], наукову
розвідку Г. Єфіменка «Соціальне обличчя вчительства в
контексті трансформації суспільства (1920–ті роки)» [6],
дисертаційні дослідження В. Л. Борисова «Становлення
та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920–
1933р.» [3] та Є. М. Стрижака «Кадрове забезпечення
середньої та вищої школи УСРР: історичний досвід
1920–1930–х років» [17].
У колективній монографії Інституту історії НАН
України «Нариси повсякденного життя радянської
України в добу НЕПу (1921–1928 рр.)» окреслено
становище учительства як невід’ємної складової
суспільства, частково акцентується увага на ролі
освітянських профспілок у здійсненні радянських
перетворень [12]. Загалом, дослідники, аналізуючи
становище інтелігенції, в 1920–і рр. так чи інакше
торкалися питань діяльності профспілкових організацій
освітян, однак ця тема не була предметом спеціального
дослідження. Означена проблематика в наявних
працях подається фрагментарно і потребує подальшого
поглибленого вивчення та аналізу. Поки що не існує
спеціальної наукової розвідки з історії профспілки
освітян УСРР в 1920–і рр.
Перший Всеукраїнський з’їзд вчителів УСРР
відбувся 5–11 січня 1925 р. у Харкові. На ньому
було зареєстровано 363 особи, з яких сільське пред
ставництво складало – 267 осіб, відповідно 69,7%,
міське – 116, тобто 30,3%. Партійність серед членів
з’їзду була наступною: члени партії – 22 – 5,7%,
комсомольці – 23 – 6%. Кандидати партії – 24 – 6,3%,
безпартійні – 314 – 82%. За освітнім критерієм: вища
освіта – 60 – 15,7%, спеціальна – 134 – 35%, середня –
181 – 47,8%, нижча – 8 – 2% [14, c. 148]. Загалом, у
1925 р. кількість членів спілки працівників освіти СРСР
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складала 500 тис. осіб [14, c. 143]. Кількість членів у
Всеукраїнській спілці робітників освіти на жовтень
1923 р. становила 88 тис. осіб, у жовтні 1924 р. –
близько 98 тис. осіб. Важливим аспектом для розуміння
політичної благонадійності та свідомості були показники
партійності, яка серед спілки робітників освіти
становила 6,8%. Названий відсоток комуністів серед
освітян свідчив про автономію вчительства в середині
1920–х рр. Важливою характеристикою, врахування
якої суттєво сприяло формуванню нового світогляду
сільського вчительства, була національність працівників
освіти. За національним складом Всеукраїнська спілка
робітників освіти була наступною: українців – 57,7%,
росіян – 24,9%, євреїв – 12%. Дані показують, що частка
українців серед вчительства була переважаючою, що
активно використовувалося в пропагандистських цілях
[12, c. 22].
Перелік делегатів та тих, хто виступали, свідчать
про важливість проблем, що піднімалися на з’їзді,
та значення з’їзду для радянської влади. Основними
доповідачами з ключових проблем були: М. Скрипник –
«вчитель і пролетарська революція»; В. Чубар – «чергові
завдання радянської влади»; В. Затонський – «націо
нальне питання і школа»; О. Шумський – «радянська
школа і дитячий рух»; О. Мізерницький – «вчительство
і профрух»; Д. Павлов – «вчительство і комсомол» [14,
c. 3–4].
З нагоди відкриття з’їзду газета «Комуніст»
опублікувала вітання вчителям «Наш народний
вчитель – це передусім селянський вчитель. У
глухих селах для мільйонів селянства він є одним з
небагатьох джерел культури і знання. Потрібно, щоб
учитель на селі працював разом з радянською владою
і комуністичною партією» [9, c. 134]. З’їзд пройшов
під гаслом «Геть неписемність, за активну участь
учительства в соціалістичному будівництві» та відіграв
важливу роль у справі залучення вчительства до
активної участі у громадсько–політичному житті країни.
Серед питань, що обговорювалися на з’їзді, чільне
місце належало проблемам взаємодії профспілкової
організації освітян із радянською владою. Доповідачем
з даного питання був Ф. Угаров, який очолював
Південбюро та Всеукраїнську раду профспілок
УСРР. Він наголосив, що вплив радянської влади на
освітянську профспілку УСРР у 1920 р. був мізерний.
Ф. Угаров зазначав: «Ми, комуністи, на цю вчительську
спілку мали тоді незначний вплив. Нас тоді побивали
з двох боків: з одного міське вчительство–денікінці,
з другого ж – націоналістично настроєне сільське
вчительство своїм світоглядом тоді наближалося до
національних партій. Ми їх звали просто петлюрівцями»
[14, c. 45]. Пояснювалося це скороченням кількості
вчителів на початку 1920–х рр., фактичною відмовою
державного фінансування школи через «перехід»
на місцевий бюджет, якого не існувало. Тому
простежувався опір вчительства більшовицькій владі
чи просто непідконтрольність та недовірливе ставлення
до неї. Однак модернізаційні потреби змушували
більшовиків діяти більш гнучко, внаслідок чого
відбулося запровадження політики коренізаціі [12, с. 18].
У 1920–х рр. профспілку вважали школою комунізму.
Ця школа мала привчати до порядку та дисципліни.
Політичні погляди і соціальне обличчя вчительства було
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під постійним контролем влади. Вчителям відводилась
важлива роль у здійсненні більшовицьких революційних
перетворень. За словами В. Леніна «Сотні тисяч
вчителів – це той апарат, що повинен вести перед у
роботі, збужувати масу, боротися проти забобонів, які
ще й досі існують у масах. Ще існує капіталістична
культура, вчительська маса ще перейнята її хибами,
не може бути комуністичною, але це не заважає брати
цих вчителів до лав робітників освітньо–політичної
роботи, бо ці вчителі мають знання, без яких ми не
можемо осягнути своєї кінцевої мети. Народного
вчителя ми повинні поставити на таку висоту, на якій
він ніколи не стояв, не стоїть і не може стояти. Це не
потребує доказів. Для цього ми повинні систематичною
й упертою роботою підготувати себе до високого імені
вчителя, до підвищення його матеріального становища.
Треба систематично збільшувати роботу по організації
народного вчительства, щоб створити з них підвалини
радянського устрою замість того, щоб вчителям бути
підвалиною буржуазного устрою, якою вони являються
до цього часу, у всіх, без винятку, капіталістичних
країнах, щоб вилучити через них селянство від спілки
з буржуазією до спілки з пролетаріатом» [14, c. 139].
Більшовицька влада пильно спостерігала за настроями
вчительства і робила все, щоб формувати їх у потрібному
для «комуністичного будівництва» руслі.
Важливим питанням було представництво релігійних
вчителів серед членів спілки. Відповідно до 9 пункту
статуту передбачалося, що членами Всеукраїнської
спілки робітників освіти могли бути особи з
релігійними переконаннями. Однак факт існування у
спілці релігійних вчителів замовчувався. Крім того,
наголошувалося, що «релігію швидко не виб’єш з голів
робітництва, а зокрема – робітників освіти. Ми не
можемо об’єднати у нашій спілці тільки безрелігійних.
Релігійне вчительство не тільки мало бере участь у
роботі, робота його вливається ще і в негарну форму,
що гальмує працю активу. Той вчитель, що ніяк не
вибереться з релігійного дурману, повинен покінчити з
ними вийти з ним на вірний шлях [14, c. 147].
Перший вчительський з’їзд визначив завдання,
що ставилися перед спілкою: «В дальшому робота
нашої спілки повинна полягати як раз в тім, щоб ми
найбільше звернули увагу на втягнення останньої маси
наших робітників в роботу нашої спілки. Наша спілка
робітників освіти мусить охоплювати не тільки вчителів,
вона мусить охоплювати і технічний персонал шкіл
сільбудів і хат–читалень, апарат КСМ і КП(б)У, а цього
в нас ще не зроблено. Особливу увагу потрібно звернути
на профменшинство і втягнути його в наші ряди. Є
друга хиба в професійних організаціях – наш спільний
ворог – розпорошеність є найбільше лихо професійної
несвідомості нашого Союзу. Наш союз організаційно
виріс, але він мало виріс в напрямі професійної
свідомості» [14].
Радянська влада планувала професійні осередки
у великих містах зміцнити робітниками–комуністами
з метою перетворення профспілки на апарат
перевиховання населення. На з’їзді констатувалося,
що в спілці недостатня кількість комуністів, тому що
партійці закріплені за осередками, масово повиходили
із спілки, аргументуючи її ослабленістю. Донецька
Губосвіта звернулася до професійних осередків з
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обіжником, щоб утворити на місцях виробничі осередки,
що мали залучити спілку до виробничої роботи з метою
поширення на місцях ідеї трудової школи. Осередки
спілки на місцях повинні обирати собі інспектуру і
дбати про їхню кваліфікацію.
Ключовою була роль вчительства у завоюванні
більшовицькою владою довіри селянства. На відміну
від міст, де спостерігалась велика скупченість населення
та існувало чимало засобів для успішної агітації і
пропаганди, становище на селі не було сприятливим
для комуністичного впливу. Більшовицька влада вико
ристовувала вчителя не лише для підготовки освічених
кадрів, а й для зміни повсякденних уявлень, традицій
і звичаїв населення. Тому на з’їзді було поставлено
завдання залучення освітян до участі у місцевих
виборах. Зокрема, у резолюції з’їзду зазначалося: «щоб
на вибори до сільських рад вчительство висовувало
певного кандидата, з відому спілки, і тоді наші районні
професійні об’єднання могли би інструктувати наших
членів, що працюють по громадським організаціям, щоб
свою освітню роботу проводити і тут». Перед спілкою
стояло завдання перепідготовки кадрів. Констатувалося,
що активність профспілки освітян у 1925 р. досить
слаба і часто зустрічалися випадки неграмотності серед
дійсних членів спілки. «По селах багацько членів спілок
розпорошено… Вам, робітникам освіти – вчительству
доведеться відіграти велику роль в цій праці. Ви –
велика культурна сила, і держава передасть і Вам
частину цієї праці, не зважаючи на те, чи буде Вам це
приємно чи ні. Вам доведеться проводити роботу серед
членів Союзу, і ми, сподіваємося, що в цій галузі ви нам
допоможете і виконаєте частину союзної праці, яку ми
лише розпочинаємо на селі» [14, c. 137].
Учасники з’їзду наголошували на відмінностях між
сільським і міським вчительством. Тому було поставлено
завдання поєднати місто і село шляхом перекидання
шкільного робітника з міста на село і навпаки. Сільські
вчителі скаржилися на міських, наголошуючи, що «у вас
своя медицина, своє страхування, все краще, а в нас на
селі цього немає» [14, c. 150]. Голова спілки робітників
освіти України О. Мізерницький навесні 1925 р.
наголошував: «Тим часом як сільське вчительство
через об’єктивні причини бере якнайважливішу участь
в громадській роботі й часто перевантажується нею,
міське вчительство є майже вільним від громадської
праці, не знаходячи об’єкту для своєї роботи» [11, c. 4].
Надзвичайна важливість громадської роботи у зміні
повсякденного життя самого вчительства, здійснювала
вплив на повсякденність усього села. Зібрання
робітників освіти міста Павлограда у резолюції про
результати Першого всеукраїнського вчительського
з’їзду зауважувалося: «Цей з’їзд підвів остаточно
червону рису під минулим, коли вчительство не
розуміло ролі пролетаріату в будові нового життя і йшло
іншими шляхами, перешкоджаючи йому у цій великій
роботі». А от коли «зрозуміло» – тоді і стало потрібним
владі, тоді і кількість його почала збільшуватися, в
тому числі і на селі». Вчитель мав не тільки і навіть
не стільки навчати, скільки вести пропагандистську
та агітаційну роботу, допомагати владі змінювати
світосприйняття селян і всю їх повсякденність.
Основний наголос був поставлений на погодженні
роботи не тільки з професійною спілкою працівників
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землі і лісу УСРР, а й по професійно–адміністративній
і політичній лініях. Всеукраїнська спілка робітників
освіти
УСРР
повинна
допомагати
профспілці
працівників землі і лісу УСРР й державній організації
народного харчування у селах, повинна бути керівником
усіх робіт [14, c. 142]. З губернськими відділами
профспілки освітян у середині 1920–х рр. не було
ніякого зв’язку, констатувалося про відсутність внут
рішнього та зовнішнього змісту їхньої роботи.
Пропонувалося ліквідувати губернські відділи, на
утримання яких йшло 25% суми, що збиралася з
відсоткових утримань округових відділів [14, c. 146].
Для зміцнення авторитету Всеукраїнської спілки
робітників освіти встановлювався зв’язок з іншими
спілками. На Полтавщині робота у даному напрямі
проводиться наступним чином: «Головним чином для
того, щоб наша спілка на селі не була окремою, наші
Райкоми на місцях беруть курс на те, щоб в першу
чергу райкоми мали міцний зв’язок з уповноваженими.
Наприклад, в сільбудах і в професійних гуртках члени
всіх спілок приймають на місцях рівноцінну участь».
Окремою проблемою були взаємовідносини із місцевим
партійним апаратом. Зазначалося, що у взаєминах
спілки із низовою адміністрацією постійно виникали
суперечки. Адміністратори на місцях не розуміли
завдань шкільного робітника і тому гальмували всю
діяльність.
Одним із визначальних чинників впливу компар
тійно–радянської влади на освітян було матеріальне
забезпечення. Воно суттєво позначалося на формуванні
соціального обличчя вчительства та його повсякденного
життя. До початку 1923 р. «не було навіть натяку на
допомогу з центру, ні у формі виплати заробітної
плати, ні у формі якого–небудь педагогічного
зв’язку». Ентузіазм і енергія були мало пов’язані з
радянською владою, і це непокоїло більшовиків. Не
маючи безпосередньої матеріальної залежності від
компартійно–радянської влади, вчительство ніяк не
могло стати її союзником. Тому з початком формування
місцевого бюджету, який реально почав з’являтися
в УСРР у 1922–1923 рр. і суттєво зміцнився у 1923–
1924 рр., змінювалася і система оплати [1, c. 13].
У профспілці освітян сплачувалися членські
внески, однак ця практика не приносила бажаних
результатів. Про це наголошував Ф. Угаров у своїй
доповіді: «Наша спілка – дуже квола. Ми перейшли
нині на індивідуальне стягнення членських внесків.
Але нам ще не вдалося в цій галузі поставити техніку
так, щоб ми одержували всі членські внески. З цим
справа в нас стоїть кепсько». Спілка більшу частину
членських внесків витрачала на утримання апарату. У
губернських відділах на утримання штату витрачалося
51%, на адміністративно–господарчі видатки – 11%,
організаційні видатки – 11% [14, c. 136].
Праця шкільного працівника зовсім не охоронялася,
а продуктивність праці можна забезпечити тільки
тоді, коли працівник буде забезпечений у своїх правах.
Матеріальний стан вчителя був тяжким, а становище
технічного персоналу школи ще гіршим. Пересічна
заробітна плата робітника в УСРР досягала 40 карбо
ванців. Вчителям платили по 25–30 крб. При чому
рівень заробітної плати відрізнявся за територіальним
принципом і залежав від субвенційного фонду. На
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утриманні з державних коштів перебувало 10 тис. вчи
телів, на місцевому бюджеті – 58 тис., господарчі органи
утримують 1850 осіб, в договірних школах працювало
5400 чол.
Рівень заробітної плати в губерніях був різним:
«Полтавщина одержує в середньому 16 крб. 80 коп. по
10 розряду, робітники інших губерній від 20 до 30 крб.
Ставилося питання про зрівняння заробітної плати
робітників освіти» [14, c.1 43].
Субвенція надавалася для того, щоб дотягти плату
вчителів тих районів, де місцевий бюджет невеликий
до 25 крб. Однак частими були випадки, коли субвенція
затримувалася в окрузі на не визначений час. У
1925 році субвенція розподілялася по фінансово слабких
губерніях: Волинню, Поділлям та Чернігівщиною.
Названі губернії отримували кошти з субвенційного
фонду, решта губерній згідно партійних розпоряджень
утримувалася із місцевих бюджетів [14, c. 149]. У
місцевому бюджеті розрізняли ставки від 8 до 25 крб.
Ставка для вчителів першого розряду становила 5 крб.
Шкільний сільський сторож–селянин тільки підробляв
в школі, по містах же шкільна сторожа жила у тяжких
умовах, і тому ставилося завдання звернути увагу на
технічний персонал. Говорячи про заробітну плату,
потрібно зупинитися на «уніфікації». Робітники села і
робітники на підприємствах вважалися кваліфікованими
щодо розряду заробітної плати, але різниця в їхній
заробітній платі досягала 200–300%. Незважаючи на
загальне збільшення фінансування школи у 1923–
1924 рр., різниця між оплатою праці міського та сіль
ського вчителя за місцевим бюджетом залишалася
суттєвою.
Якщо рівень платні міським вчителям Наркомат
освіти УСРР та спілка Всеукраїнська спілка працівників
освіти УСРР ще могли якось простежити, то справи
на селі були значно гірші. Більшість із сільських шкіл
існували на основі договірних засад із сільською
громадою, і їх ставка обчислювалася в хлібних
одиницях. З появою районного місцевого бюджету,
який перетворився на реальну величину лише у 1923–
1924 рр., стала можливою сама постановка питання
про перехід шкіл на місцевий бюджет. Тому спілка
працівників освіти кинула гасло «Жодної школи на
договірних началах із сільтовариствами!» [4, c. 112].
Середньомісячна зарплата вчителів сільських шкіл,
які офіційно перебували на місцевому бюджеті у
розмірі 8,3 крб., у вчителів договірних шкіл вона не
перевищувала 2–3 крб. [12, c. 34]. Запровадження
цього гасла пояснюється неможливістю встановлення
комуністичного впливу на вчительство у школах,
заснованих на товарному, а не грошовому еквіваленті.
Важке матеріальне становище ставало особливо
помітним і нестерпним на фоні вагомого покращення
загальної ситуації в країні, а також поліпшення
забезпечення інших категорій службовців. Поряд
з високими гаслами про роль вчителя та школи в
новозбудованому суспільстві це справді викликало
розпач. При такому стані речей про контроль над
вчительством з боку більшовицької влади і мови не
могло бути.
Крім того, на місцях вчителів переводили із школи
в школу та скорочували. Це було ненормальним явищем
і воно надзвичайно шкідливо відбивалося на роботі
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шкільних вчителів. На посади шкільних робітників
призначалися особи, які не мали належної підготовки
для цієї роботи. Потрібно відзначити, що професійних
робітників
закидали
різними
запитальниками,
анкетами, кошторисами вищих органів влади. На з’їзді
наголошувалося на спрощенні профспілкового апарату,
«щоб наш профробітник, який працював на громадській
та шкільній роботі, найменшу частину часу витрачав на
кошториси, звіти, а більшу частину на те, щоб залучити
в члени спілки робітників».
Важливе місце у заохоченні до праці вчителем
на селі мали комунальні пільги, які, звичайно, були
повністю відсутні на початку 1920–х рр., коли радянська
влада відмовилася від фінансування вчительства. На
виконання вказаного декрету в колективному договорі
між спілкою Робос та наркоматом освіти УСРР на
1925–1926 рр. наголошувалося: «Усім педробітникам
сільських шкіл соціального виховання надається
помешкання з освітленням і опаленням у школі або десь
в іншому місці, але не далі як 1½ верстви від нього.
Коли ж робітникові такого помешкання не дається, – то
видається відповідну грошову компенсацію». Кому
нальні пільги стосувалася саме вчителів сільських шкіл.
Вчителі, отримуючи 15–30 крб., не могли платити 60
крб., щоб лікуватися на курортах. Отже, потрібно, щоб
держава виділила необхідну кількість місць на курортах
для робітників–вчителів. На обговорення піднімалося
питання про вчительську пенсію. Вчительська пенсія
складала 3 крб. на початок 1925 р. Наголошувалося,
щоб «втративши працездатність, вчитель не ходив по
вулицях, жебруючи кусень хліба. Потрібно прийняти
тверду постанову, щоб пенсію виплачували в певному
розмірі і щоб вона забезпечувала вчителя у певний
час» [14].
Іншою вагомою пільгою вчителів, що мала особливе
значення у контексті майбутньої модернізації, було
сприяння в отриманні їх дітьми повної середньої та
вищої освіти. Потрібно було звернутися до «старших
за віком членів спілки, що мають дітей і почасти самі
зацікавлені, щоб дітей записувалося до шкіл без норм,
щоб норми їх не торкалися, щоб вони вступили до
школи поза сіткою і щоб вони користувалися всіма
пільгами, вступали до шкіл на рівних для всіх умовах.
«Відносно студентів і дітей робітників освіти, що
дістаються до школи 1–го ступеня. Треба сказати, що
цих дітей повинно звільнити від плати за навчання,
бо ж платня робітників освіти не дає змоги платити за
навчання дітей» [14]. Діти шкільних робітників повинні
мати вільний вступ до профшкіл та вищих навчальних
закладів. Подібна підтримка освітніх прагнень
вчительства та членів їх родин реально впливала на
настрої освітян та сприяла підтримці ними радянської
влади: важливість освіти розуміли всі вчителі.
На Першому всеукраїнському вчительському з’їзді у
Харкові було піднято питання забезпечення літературою.
Зокрема, наголошувалося, що «потрібно подбати про те,
щоб постачати літературу для успішного переведення
роботи, а також поставити на обговорення питання
праці та інвалідності» [14, c. 141]. Про існування
розбіжностей у вертикалі спілки робітників освіти
говорить той факт, що «ми розсилаємо губвідділам –
вони залишають більшу частину собі, далі – окружні
відділи залишають частину собі, раймісцькоми беруть
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собі – і таким чином вчитель на собі залишається
частенько без літератури й дістати видану брошуру
там йому тяжко. Вищим професійним органам
потрібно постачати на місця професійну літературу,
бо професійна грамотність у них дуже низька. Наші
члени спілки часто зовсім не знають будови професійної
організації. На З’їзді постало питання про існування
будинків освіти. Було наголошено про заснування
будинків освіти. Інструкція підписана Наркомом освіти
про будинки освіти говорила про їхнє збереження за
необхідністю [14, c. 150].
Таким чином, в резолюції з’їзду було визначено
основні проблеми і наголошено на завданнях осві
тянської профспілки: укріплення низової профорга
нізації, інтенсифікації пропаганди справ професійного
освітянського руху та залучення до політичного життя,
соціалістичної трансформації політичного обличчя
вчительства, поліпшення матеріального становища
вчительства, забезпечення охорони праці та забезпе
чення вчителів на випадок старості та інвалідності,
можливість здобування безкоштовної освіти для вчи
тельських дітей, забезпечення їх стипендіями, поліп
шення культурного рівня вчительства, створення
будинків освіти та організаційних центрів культосвіт
роботи, включення низового освітянського профспіл
кового апарату до господарської роботи. Названі
положення свідчили про ініційовані державою
перетворення у житті населення, зміну сталого способу
життя. На вчительство лягало двоєдине завдання –
з одного боку освіта, з іншого – трансформація
повсякденного життя народних мас.
Покращення матеріального становища вчителя
у поєднанні з більш уважним ставленням до нього
компартійної влади зумовили прихильне ставлення
більшості вчительства до нової влади. Чималою мірою
цьому сприяла громадська робота вчителя, зміст якої
формувався агітаційно–пропагандистськими відділами
компартійних органів. Профспілка, і в першу чергу
її керівники, були повністю підконтрольні владі.
Усвідомивши об’єктивну необхідність вчительської
профспілкової організації, радянська влада вирішила
не конфліктувати з нею, а очолити її. Такий підхід
до діяльності вчительської профспілки приніс вагомі
дивіденди новій владі. Політична перепідготовка йшла
під прапором профспілки, традиційно профспілкові
справи були під повним контролем більшовицької
влади. Враховуючи це, а також той факт, що в середині
1920–х рр. на професійних з’їздах та зібраннях освітян
піднімалися досить гострі питання, можна зробити
висновок про те, що у 1920–х рр. вчительство було не
лише об’єктом, але й суб’єктом радянської політики.
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The article analyzes the situation of education unions in the USSR of materials
for first Ukrainian Congress of Teachers in Kharkov 1925. The basic problems
are strengthening grassroots organization, income teachers’, ensuring safety and
benefits of intensifying propaganda affairs professional educational movement and
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Професор М. А. Кравченко – організатор
системи вищої фахової освіти в УРСР
Висвітлено основні етапи та здобутки професійної діяльності доктора
сільськогосподарських наук, професора М. А. Кравченка (1909–1986) –
талановитого педагога, організатора системи вищої фахової освіти в УРСР.
Показано його роль у створенні кафедри розведення сільськогосподарських
тварин Київського ветеринарного інституту та зоотехнічного факультету
Української сільськогосподарської академії. Узагальнено внесок в активізації
навчального процесу та науково–дослідної роботи, репрезентації досягнень
вітчизняних учених у галузі тваринництва. Як найбільший здобуток
М. А. Кравченка розглядали заснування наукової школи, представниками
якої розроблено теоретичні і методологічні основи селекційно–племінного
вдосконалення існуючих та виведення нових вітчизняних порід великої рогатої
худоби.
Ключові слова: вища освіта, тваринництво, зоотехнічна наука, розведення
сільськогосподарських тварин, наукова школа.

На сучасному етапі реформування вищої освіти в
Україні не розглядається окремо від розвитку світових
освітніх систем, зокрема європейської. У зв’язку з цим
необхідне приведення її науково–методичної бази у
відповідність до світових вимог; її структурування та
впорядкування переліку спеціальностей; інформатизація
навчального процесу та доступ до міжнародних
освітніх систем тощо. Основою органічного входження
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в європейську систему освіти є забезпечення її високої
якості не лише завдяки запровадженню сучасних форм і
методик навчання, розширення міжнародних контактів,
а й вивчення власного історичного досвіду. Творчий
доробок відомих вітчизняних учених, які сприяли
організації системи вищої фахової освіти, підготовці
навчально–методичної літератури, слід враховувати при
подальшому її розвитку в умовах євроінтеграції.
У становлення перших галузевих навчальних
структур в УРСР значний внесок зробив професор
М. А. Кравченко. Окремі аспекти його педагогічної
діяльності відображено в наукових працях В. П. Бурката,
К. А. Найденко, Ю. Д. Рубана, В. В. Діденка,
І. С. Бородай [4; 11; 12; 10; 3]. Однак до цього часу
цілісного аналізу його професійної діяльності у
контексті становлення та розвитку вищої фахової освіти
проведено ще не було і поставлено за мету даного
дослідження. Методологія дослідницького пошуку ґрун
тується на застосуванні системно–історичного підходу.
Основу джерельної бази дослідженя становлять архівні
матеріали.
На основі вивчення документальних джерел вста
новлено, що М. А. Кравченко сформувався як тала
новитий педагог ще в середині 30–х років ХХ ст.
Науково–педагогічну роботу розпочав в Башкирському
сільськогосподарському інституті. Варто зазначити,
що цей інститут створено відповідно до постанови
ЦВК і РНК СРСР №237 від 23 липня 1930 р. Деканом
тваринницького факультету призначено Ш. М. Чен
борисова. В 1930 р. водночас з організацією інституту
створено кафедру зоології, фізіології та анатомії,
завідування якою здійснював професор А. С. Щепотєв.
Для проведення занять обладнано кабінети хімії,
анатомії, зоології і ботаніки. В подальшому на базі
кабінетів для викладання тваринницьких дисциплін
організовано кафедру зоотехнії, завідування якою
покладали на доцента В. В. Доброхотова. На кафедрі
викладалися такі зоотехнічні дисципліни, як розведення
сільськогосподарських тварин, основи тваринництва,
спеціальна зоотехнія, генетика, кормовиробництво та
годівля [1].
В 1933 р. тваринницький факультет було пере
йменовано на зоотехнічний. В жовтні 1933 р. кафедру
зоотехнії реорганізовано на кафедру загальної зоотехнії,
в подальшому на її базі створено кафедру розведення
сільськогосподарських тварин на чолі з доцентом
Х. Р. Султанаєвим. Він читав курси з розведення
сільськогосподарських тварин, а М. А. Кравченко
проводив практичні заняття. У порівнянні з системними
лекціями Х. Р. Султанаєва, який на той час мав великий
педагогічний досвід, практичні заняття М. А. Кравченка
були яскравими імпровізаціями, що без сумніву було
корисним для студентів. У весняному семестрі 1933–
1934 років окрім практичних занять читав самостійні
курси «Свинарство» на зоотехнічному факультеті і
«Основи тваринництва» на агрономічному.
Літом 1934 р. поступив до аспірантури Сільсько
господарської академії імені К. А. Тімірязєва (Москва),
після захисту дисертації в 1936 р. отримав направлення
в Білоруську державну сільськогосподарську академію,
яка була одним із перших галузевих вищих навчальних
закладів Російської імперії, що став центром розвитку
сільськогосподарської науки. Рішення щодо створення
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інституту на базі Гори–Горецької землеробської
школи прийнято 30 червня 1848 р. Однак у зв’язку
з повстанням 1863 р., у якому взяли участь багато
студентів, 24 липня 1864 р. Міністерство державних
маєтностей прийняло рішення про його переведення
в Санкт–Петербург. Після закриття інституту в Горках
продовжували функціонувати навчальні заклади серед
ньої кваліфікації, які здійснювали підготовку спеціаліс
тів сільського господарства. В квітні 1919 р. колегією
Наркомпросу РРФСР прийнято рішення щодо їх пере
творення у вищий навчальний заклад – Горецький
сільськогосподарський інститут. У серпні 1925 р.
РНК БРСР прийняла постанову про злиття Білорусь
кого інституту сільського господарства і Горецького
сільськогосподарського інституту і створення Білорусь
кої державної академії сільського господарства [2].
М. А. Кравченко працював упродовж двох років
на посаді доцента кафедри розведення сільсько
господарських тварин, читав самостійні курси «Велика
рогата худоба», «Свинарство». Керував виробничою
практикою студентів зоотехнічного факультету і відві
дував з ними Сичовський, Смоленський та Гжатський
держплемрозплідники у Смоленській області. Кафед
рою перший рік завідував Ю. З. Уман, другий –
С. А. Кудряшов.
В 1938 р. за конкурсом обраний доцентом
кафедри тваринництва Дніпропетровського сільсько
господарського інституту. Його зоотехнічний факуль
тет створено на базі Київського ветеринарно–
зоотехнічного факультету, який у 1934 р. перевели до
Дніпропетровська. У складі зоотехнічного факуль
тету функціонували кафедри розведення сільсько
господарських тварин та тваринництва, які очолювали
М. О. Селех і Х. І. Класен відповідно. М. А. Кравченко
читав курси «Свинарство», «Вівчарство», «Птахів
ництво». Питання селекції, годівлі і розведення тварин
опрацьовували вчені кафедри: А. М. Алєєв, М. К. Вовк,
П. А. Плюйко, І. П. Степаненко та ін. [10].
Для підготовки курсу вівчарства М. А. Кравченко
працював кілька місяців у Всесоюзному інституті
гібридизації й акліматизації тварин (Асканія–Нова).
Ученими інституту досягнуто успіхів у поліпшенні
продуктивних ознак свиней, овець, великої рогатої
худоби та сільськогосподарської птиці. У 1935 р.
апробовано першу вітчизняну породу овець –
асканійську тонкорунну, виведену М. Ф. Івановим на
основі схрещування місцевих мериносів з баранами
американського рамбульє та одночасного поліпшення
умов годівлі й утримання, ретельного добору тварин,
індивідуального та лінійного підбору, інбридингу [13].
В Асканії–Новій були зосереджені цінні й рідкісні
колекції, зокрема коні Пржевальського та їх гібриди з
культурними породами, зебри, зеброїди, кілька видів
антилоп, муфлон, козерог, лама, лань, зебу, бантенг,
буйвіл, верблюд, олень, як, лисиця, кілька видів страусів
тощо [15, арк. 1].
В 1940 р. М. А. Кравченко за конкурсом був обраний
завідувачем кафедрою розведення сільськогосподарських
тварин Київського ветеринарного інституту, який на той
час здійснював фахову підготовку та широку програму
науково–дослідних робіт у галузі ветеринарії, зоогігієни
та годівлі сільськогосподарських тварин. Як свідчать
архівні документи, у складі інституту функціонував
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лише один факультет – ветеринарний. Окрім
спеціальних ветеринарних кафедр відкрито кафедри
розведення і спеціальної зоотехнії, зоогігієни, годівлі
й агрономії, добре укомплектовані професорсько–
викладацьким персоналом [7, арк. 7]. М. А. Кравченка
читав курси «Розведення сільськогосподарських тварин»
і «Спеціальної зоотехнії», вів практичні заняття в двох
групах студентів.
З початком Другої світової війни розрахувався
і в числі співробітників інституту поїхав до плем
радгоспу «Хмельовик», де як зоотехнік прийняв стадо
і здійснював його евакуацію в Тамбовську область
РРФСР. Продовжив свою педагогічну діяльність,
очолюючи кафедру годівлі і розведення сільсько
господарських тварин Новосибірського сільськогоспо
дарського інституту. Читав курс годівлі, за сумісництвом
працював зоотехніком навчального господарства.
Літом 1943 р. перебрався до Свердловського сільсько
господарського інституту, де здійснював завідування
кафедрою тваринництва.
Після закінчення війни знову очолив кафедру
розведення сільськогосподарських тварин у Київському
ветеринарному інституті. Окрім цього здійснював
наукове керівництво двома темами, одна з яких
присвячувалася розробці методики оцінки плідників за
потомством, інша – дослідженню впливу інтенсивності
росту живої маси телиць на їхню продуктивність
[14, арк. 1–5]. Упродовж 1948–1953 років завідував
також кафедрою дарвінізму в Київському державному
університеті.
Як один із найбільших здобутків цього періоду
ми розглядали заснування вченим у 1946 р. наукової
школи на базі Київського ветеринарного інституту.
Програма її діяльності охоплювала широке коло питань:
теорія породи та породотворення, племінного добору і
підбору, лінійного розведення та генеалогічного аналізу,
індивідуального розвитку сільськогосподарських тварин.
Проведено пріоритетні дослідження з селекційно–
генетичного вдосконалення симентальської породи,
виведення на її материнській основі спеціалізованих
молочних і м’ясних порід, добре пристосованих до
розведення в умовах УРСР. Учнями М. А. Кравченка
розроблено систему лінійного розведення, основи
перспективного планування в тваринництві та ін.
В 1953 р. професор М. А. Кравченко був у три
валому відрядженні в Угорщині, прочитав курс роз
ведення сільськогосподарських тварин в аграрному
університеті в Геделле. Один із найбільш автори
тетних галузевих зарубіжних вищих навчальних
закладів був організований в 1920 р. в Будапешті, а
в 1950 р. переведений до м. Геделле. Незважаючи
на перевантаженість викладацькою роботою вчений
ознайомився з племінним тваринництвом Угорщини
та особливостями ведення племінної роботи в країні.
Перебуваючи за кордоном, репрезентував найбільш
вагомі здобутки вітчизняних учених зоотехніків [4].
Повернувшись в УРСР, присвятив себе рефор
муванню системи галузевої вищої освіти. В історії
вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи
ці роки ознаменувалися інтенсивними пошуками
оптимальних форм співіснування галузевої науки й
освіти. У зв’язку з цим відповідно до постанови ЦК
КПУ і Ради Міністрів УРСР №524 від 10 травня 1956 р.
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«Про заходи з поліпшення роботи науково–дослідних
установ по сільському господарству» здійснено
реорганізацію існуючих науково–дослідних установ
і створено нові з метою підвищення теоретичного
рівня дослідної справи й активізації наукової допомоги
сільськогосподарському виробництву [3].
Для вдосконалення управління наукою, підвищення
теоретичного рівня досліджень та впровадження у
виробництво досягнень науки і передового досвіду
відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР №1566
від 30 грудня 1956 р. створено Українську академію
сільськогосподарських наук [6, арк. 42–44]. Вона мала
статус вищого науково–методичного центру країни
в галузі сільськогосподарської науки і координувала
науково–дослідну роботу 87 наукових установ, серед
яких 17 інститутів і 21 обласна державна сільсько
господарська дослідна станція, галузеві дослідні станції.
Академія також забезпечувала теоретичну й практичну
підготовку фахівців вищої кваліфікації [6, арк. 45–
47]. Наказом Міністерства сільського господарства
СРСР від 21 січня 1957 р. №18 до її складу віднесено
Українську сільськогосподарську академію та Київський
ветеринарний інститут [5, арк. 12].
Академія була установою нового радянського
зразка, яка не мала аналогів на теренах країни,
об’єднувала всі наукові установи, що функціонували
в галузі сільськогосподарської науки УРСР. Згідно
з постановою Президії УАСГН від 4 травня 1958 р.
викладачі навчальної частини брали безпосередню
участь у науковій роботі дослідних установ Академії,
і, навпаки, вчені наукових установ залучалися до
педагогічної роботи навчальної частини [9, арк. 42–43].
Безумовно, це сприяло зближенню сільськогосподарської
науки з вищою освітою та суттєво покращувало процес
підготовки фахівців вищої кваліфікації.
У зв’язку з передачею Київського ветеринарного
інституту до складу Академії створено два факультети –
ветеринарний і зоотехнічний. Кафедрою розведення
сільськогосподарських тварин до кінця свого життя
завідував М. А. Кравченко, також був організатором і
першим деканом зоотехнічного факультету. В 1965 р.
читав курс лекцій з розведення сільськогосподарських
тварин і генетики в МНР.
Таким чином, професор М. А. Кравченко зробив
вагомий внесок в становлення і реформування системи
вищої фахової освіти в УРСР. Організував одні з перших
в республіці: кафедру розведення сільськогосподарських
тварин при Київському ветеринарному інституті та
зоотехнічний факультет при Українській академії
сільськогосподарських наук. За його ініціативою
активізувалася науково–дослідна робота кафедри,
яка спрямовувалася на розроблення теоретичних і
методологічних
аспектів
розвитку
тваринництва,
поточне та перспективне планування племінної роботи
в господарствах, впровадження наукових розробок.
Один із найбільших здобутків ученого – започаткування
наукової школи, програма діяльності якої охоплювала
широке коло питань: теорія породи та породотворення,
племінного добору і підбору, лінійного розведення
та генеалогічного аналізу, індивідуального розвитку
сільськогосподарських тварин та ін.
На перспективу вважаємо за доцільне більш деталь
не дослідження педагогічної діяльності М. А. Кравченка
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в зарубіжних країнах, порівняння систем фахової
підготовки, що застосовувалася в 50–70–х роках в УРСР
та країнах Європи.
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Professor N. A. Kravchenko – an organizer of higher education
in the Ukrainian SSR
The main stages of professional activities of Doctor of Agricultural Science,
Professor N. A. Kravchenko (1909–1986) – a talented teacher and organizer of higher
education system in the Ukrainian SSR were highlighted. His role in the creation of the
Chair of Farm Animal Breeding at the Kiev Veterinary Institute and the Zootechnical
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Faculty at the Ukrainian Academy of Agricultural Science was shown. The contribution
of the scientist to the activating the educational process and scientific research work,
the representation of the achievements of the native scientists in the livestock industry
was summarized. As the most important achievement of N. A. Kravchenko we are
considering the foundation of the scientific school, its representatives worked out the
theoretical and methodological basis of selection improving of existing and creation
of new domestic breeds of cattle.
Keywords: higher education, animal husbandry, animal science, farm animal
breeding, scientific school.
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Мельниківські збройні формування
та їх прихильники в роки радянсько–німецької
війни (1941–1945 рр.)
В громадській свідомості існує стереотип про майже повну монополізацію
національно–визвольної боротьби в роки радянсько–німецької війни (1941–
1945 рр.) бандерівським крилом національного руху. Зокрема УПА і дивізія
«Галичина» в масовій свідомості виступають чи не єдиними виразниками
боротьби українців за власне українську справу. Пов’язано це як з масовістю
цих формувань, так і з повоєнною інформаційною кампанією емігрантів, які
зробили певний бренд, описати який можна приблизно наступною схемою –
Дивізія «Галичина» репрезентує тих українців, які хотіли силою зброї вибороти
державність спираючись на німців, як на тактичних союзників, а УПА (те,
що нині розуміється під цим терміном) виступали за безкомпромісну війну на
всі фронти проти всіх, хто не визнавав права українців на державність та
суб’єктність.
Реальність, звичайно, набагато більш складна і неоднозначна. В
запропонованій статті буде розглянута участь мельниківців у збройному опорі
за українську справу в роки радянсько–німецької війни.
Ключові слова: А. Мельник, радянсько–німецька війна (1941–1945 рр.),
націоналістичне підпілля, історія.

Варто відзначити, що мельниківці вслід за буль
бівцями раніше від бандерівських формувань розпочали
збройні акції проти німців. Першим бойовим виступом
відділів А. Мельника проти німецьких окупантів
вважається збройний напад групи під командуванням
поручника Білого наприкінці січня 1943 р. на тюрму в
м. Дубно, наслідком якого стало звільнення 60 в’язнів
[17, с. 341].
І бульбівці, і мельниківці погодилися утворити
надпартійну Українську революційну раду, до якої
би входили представники всіх діючих українських
революційних сил. Рада мала виробляти загально
національну політику, створити Головний штаб
УПА, який би керував усіма військовими акціями.
Проте бандерівці ідею надпартійного органу, який би
політично керував УПА, відкинули. Вони стояли на
позиції ідеологічного підпорядкування керівництва
УПА тільки їхньому Проводові. Більше того, під час
об’єднавчих переговорів вони виступали навіть проти
участі у них представників ОУН–М. Перехопивши за
лаштунками переговорів назву Української повстанської
армії та привласнивши собі монопольне право боротися
за Українську самостійну соборну державу, ОУН–Б не
мала наміру шукати спільників у цій справі. А оскільки
і бульбівці, і мельниківці кількісно поступалися
бандерівським збройним відділам, тому було вирішено
підпорядкувати їх силою.
Наприклад, 6 липня 1943 р. бандерівці у кілька
разів переважаючими силами оточили і роззброїли
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мельниківський курінь М. Недзведського («Хрона»),
який щойно повернувся з успішної антинімецької акції
на м. Вишневець та ледве вив’язався зі збройного
зіткнення з партизанським з’єднанням С. Ковпака. Під
час вилучення зброї відбувалися бійки між вояками.
У гострих сутичках загинули зв’язкові зі штабом
Т. Бульби–Боровця «Булька» та «Гарячий», які вважали,
що ніхто в них не має права відібрати здобуту у боях
зброю [2, с. 174].
Жорстка лінія ОУН–Б, а особливо її Служби безпеки
(СБ) привела до конфронтації з формуваннями, які підпо
рядковувались іншим українським партіям чи угрупу
ванням, такими як ОУН–М, «Поліська Січ – УПА»
Т. Бульби – Боровця, УНДП. Так терор СБ на Волині
в другій половині 1943 р. майже повністю винищив
мельниківські керівні кадри та боївки, йшло справжнє
полювання на мельниківських кур’єрів. Частина мельни
ківців, як наприклад П. Антонюк («Сосенко», «Кліщ»)
влилась до новоствореної УПА, частина, як наприклад
загін «Білого» в районі м. Устилуг, була знищена фізично.
В результаті залишились поодинокі підрозділи мельників
ців, які не бажали ні підкоритись, ні бути знищеними.
Ще з 1939–1940 рр., перебуваючи в окупованій
німцями Польщі і виношуючи плани створення
підпільних баз для підготовки повстанських відділів
та захоплення ними влади в Україні після очікуваного
вибуху німецько–радянської війни, Т. Боровець нама
гався знайти серед представників різних течій
українського національно–визвольного руху однодумців.
Державний центр УНР на вигнанні, який він і пред
ставляв, не визнавався ні монархістами, ні націона
лістами, та все–таки вдається знайти спільну мову з
їхніми окремими представниками Т. Боровцю таки
вдалося. Коли у липні 1941 р. розрослися відділи УПА
«Поліська Січ» і постала проблема військових старшин,
Т. Бульба–Боровець у перших числах серпня 1941 р.
вирушив до м. Львов за підмогою до оунівців, які на
той час уже розділися на мельниківців і бандерівців.
У крайовій екзекутивні ОУН–Б отаман потрапив під
холодний душ. Крайовий провідник ОУН Климів–
«Легенда» прямо заявив, що вислуховувати Т. Бульбу–
Боровця у нього немає часу.
Після відмови у зустрічі колишнім співв’язнем
по Березі Картузькій Бульба–Боровець звертається
за допомогою до мельниківців. Після розмови з
М. Сціборським, О. Сеником та І. Рогачем до «Поліської
Січі» було вислано двох молодих старшин З. Домазара і
Я. Черепка. За іншими даними до бульбівського штабу
тоді було вирішено вислати п’ять старшин із військового
керівництва ОУН. Ними були З. Домазар–«Діброва»,
І. Чубчик–«Кедюлич», «Кун», «Колій» та «Пот».
Після здобуття бульбівськими відділами 15 серпня
1941 р. м. Олевськ та проголошення там української
влади, в УПА «Поліська Січ» відбулася реорганізація.
З лав повстанців звільнено недисциплінований елемент.
Окремі старшини вирішили залишити «Поліську Січ»
через особисті причини, а також через перехід на
іншу службу. Серед тих, хто залишив бульбівців були і
старшини–мельниківці. Наприклад, З. Домазар переїхав
до Києва, де підключився до організаційної мережі
ОУН–М, а в 1942 році став крайовим провідником
ОУН–М на Центральних українських землях. У 1943 р.
закатований гітлерівцями у Лук’янівській в’язниці.
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Співпраця Бульби–Боровця з мельниківцями відно
вилася влітку 1942 р., коли вже УПА перейшла у
підпілля і розпочала збройні акції проти німецьких
окупантів. Слід нагадати, що на той момент ОУН(М),
яка діяла в Україні, пережила жорстокі репресії
німецької служби безпеки. У відповідь на розправи
мельниківці 24–25 травня 1942 р. скликали у м. Почаєві
Тернопільської області конференцію, на якій засудили
німецьку колоніальну політику в Україні.
Очевидно, спільна позиція бульбівців і мельниківців
у ставленні до німецьких окупантів стала причиною
для тісніших контактів. Як розповідає О. Штуль:
«В червні 1942 р. бульбівський партизан «Муха»
(вбитий бандерівцями 1943 року) зав’язує контакт з
«Мулярем» – комендантом Топчанської боївки ОУН для
усталення пунктів зв’язку на с. Межиріччя. «Муляр» іде
в цій справі на зустріч і передає це все Межиріцькому
районовому Кривоносові, що відтоді стає спеціалістом
і «головно уповноваженим» для зв’язку з Т. Бульбою.
Відтоді цей зв’язок не рветься, а все затіснюється…»
[17, с. 301].
Згодом до штабу делегується як постійний
представник ОУН – професор А. Баранівський.
Останній, до речі, свого часу був першим секретарем
Президії Української Національної Ради, яка була
утворена ОУН–М у жовтні 1941 р. в Києві, а згодом
репресована гітлерівцями. У лютому 1943 р. у хаті
знайомого господаря біля с. Межиріччя Рівненської
області його захопили червоні партизани і там же й
розстріляли.
Після смерті Баранівського ОУН–М у штабі
УПА Бульби–Боровця представляв О. Штуль. Він же
редагував повстанську газету «Оборона України».
Згаданий вище конфлікт бандерівців з іншими
фракціями українського національного руху призвів
до роззброєння бульбівських збройних відділів до
жовтня 1943 р. Аби уникнути братовбивчої війни з
бандерівцями та у зв’язку з наближенням радянсько–
німецького фронту Т. Бульба–Боровець видав 5 жовтня
1943 р. наказ №105 про розформування решток
Української народної революційної армії (так УПА
під керівництвом поліського отамана називалася від
20.07.1943 р.) та переведення їх у підпілля [2, с. 40].
Незважаючи на трагічний фінал збройного змагання
бульбівців і мельниківців за незалежну Україну, вони
зуміли продемонструвати державний підхід у гуртуванні
під єдиним політичним керівництвом різних сил опору
окупантам.
Український легіон самооборони (Волинський
легіон, 31–й батальйон СД) – українське військове
формування у складі німецької армії у роки Другої
світової війни» [6, c. 467]. Витоки Український легіон
самооборони (далі УЛС) лежать у діяльність вже
згадуваного вище Волинського легіону самооборони
під командуванням М. Недзведського, який в результаті
конфронтації з партизанами ОУН–Б вирішив досягти
домовленостей з німцями. Проте бойовий шлях та
історія УЛС суттєво відрізнялись від свого попередника.
Власне УЛС утворився за ініціативою Волинського
обласного проводу ОУН–М у вересні 1943 р. як
військова частина, призначена для боротьби з
польськими боївками, радянськими партизанами та на
противагу Українській повстанській армії.
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Майбутнє ядро відділу крім мельниківця М. Солтиса
(«Черкаса») становили колишній старшина армії УНР
полковник В. Герасименко («Тур») та вісім активних
членів ОУН–М.
Основну масу бійців легіону становили якраз члени
ОУН–М, а також прихильники Т. Бульби–Боровця та
Фронту української революції. В УЛС влилося чимало
колишніх політичних в’язнів, випущених із німецьких
тюрем згідно з домовленістю між мельниківцями та
шефом поліції Волині й Поділля д–ром Піцом.
Командирами Українського легіону самооборони
були колишні полковники Армії Української Народної
Республіки В. Герасименко (1892–1975, прізвище «Тур»)
та П. Дяченко (1895–1965, прізвище «Квітка»). Останній
був відомий як командир легендарного 5–го кінного
полку «Чорних Запорожців», що відзначився під час
Першого Зимового походу Армії УНР у 1919–20 рр.
[12, с. 65, 84]. Військовий штаб очолював поручник
М. Солтис («Черкас»).
Організаційно легіон складався з трьох бойових
і однієї господарської сотні (командири – сотники
«Нечай», М. Карковець, Ю. Макух та О. Гуня). Загальна
кількість бійців – близько 500 осіб [6, с. 527]. Частина
була озброєна гвинтівками, 20 ручними і 2 станковими
кулеметами та 2 протитанковими гарматами. Формально
УЛС вважався моторизованим підрозділом, проте на
озброєнні замість автомобілів мав тільки селянські
вози [3, с. 15]. При легіоні було створено спочатку
підстаршинську, а з літа 1944 р. – старшинську школи.
З березня 1944 р. Український легіон самооборони
входить до оперативного підпорядкування німецької
Служби безпеки (СД), як 31–й охоронний батальйон СД
(«31 Schutzmannschafts Btl. d. SD»). Представниками
німецького командування при батальйоні були капітан
О. Асмус, а після його загибелі влітку 1944 р. на
території Польщі – майор В. Бігельмаєр.
Легіон діяв на Волині, згодом – на Холмщині
(Грубешів, Новий Сонч, Криниця, Бохня, Тарговіце,
Клай). Його особовий склад брав участь в знищенні
с. Підгайці на Волині восени 1943 р. [3, с. 37].
З наступом радянських військ в липні 1944 р. УЛС
перейшов на польську територію. Німці намагалися
використати особовий склад легіону у боротьбі з
польськими партизанами, що викликало невдоволення
у частини керівників та вояків батальйону. Восени
1944 р. начальника штабу частини М. Солтиса було
заарештовано німцями і, ймовірно, страчено.
Проте легіон під командуванням П. Дяченка на
території Польщі взяв участь в багаточисельних
антипартизанських операціях, включаючи придушення
Варшавського повстання 1944 року [13, с. 264–269].
У жовтні 1944 р. батальйон було переведено в
Моравію. В лютому 1945 р. УЛС було перевезено
залізничним транспортом під м. Марібор, де він
розташувався в селах Шпільфельд, Обершварц і Унтер
шварц [3, с. 49]. Німецьке командування планувало
використати легіонерів у боротьбі з югославськими
партизанами Й. Броз–Тіто, організаційно включивши
його до складу дивізії «Галичина».
11 березня 1945 р. частина вояків легіону під
проводом хорунжих Р. Кивелюка («Ворона») та
«Коваля» вирішили самочинно перейти на бік парти
занських формувань четників генерала М. Михайловича,
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щоб пізніше з їх підтримкою повернутись в Україну.
Але німцям за допомогою дивізійного сотника Л. Мака
рушки вдалося повернути втікачів. Проте сотник
Р. Кивелюк за звинуваченням у заколоті був розстрі
ляний [3, с. 49].
За рішенням німецького командування батальйон
було розформовано і приєднано до дивізії «Галичина».
Вояки колишнього Українського легіону самооборони
в квітні 1945 р. присягнули на вірність Україні і в
складі різних частин Української національної армії
воювали проти наступаючих радянських військ, за що
чимало з них були нагороджені медалями. Саме в цих
останніх боях УНА загинув колишній перший командир
Волинського легіону М. Недзведський. Інший командир
батальйону – полковник П. Дяченко був призначений
командиром
І
Української
Дивізії
Української
Національної Армії. Після капітуляції Німеччини в
травні 1945 р. вояки УНА були інтерновані союзниками.
Досить влучну характеристику діяльності Українсь
кого легіону самооборони в роки Другої світової війни
на сторінках своїх спогадів дав Є. Побігущій–Рен.
«Доля цього волинського Легіону, – згадує колишній
майор Української Національної Армії. – Була доволі
химерна. Спочатку Легіон воював проти німців, потім з
ними спілкував, потім знову хотів вернутися в Україну з
поміччю югославських четників» [18, с. 170].
Фронт
української
революції
–
українське
повстанське з’єднання під час радянсько–німецької
війни (1941–45 рр.) Утворилося восени 1942 р. на
Кременеччині (теперішня Тернопільська обл.). Разом
з військовими відділами Української народно–револю
ційної армії (УНРА) на чолі з Т. Бульбою–Боровцем
(1908–1981) та Української повстанської армії (УПА)
вояки ФУР внесли помітний внесок у справу визвольної
боротьби українського народу в роки радянсько–
німецької війни (1941–45 рр.) на Волині та Поліссі.
Поява Фронту української революції разом з іншими
партизанськими національними формуваннями влітку–
восени 1942 р. на Волині стала прямим наслідком
посилення німецького окупаційного терору на теренах
України, остаточної військової поразки вермахту під
Сталінградом, початком організованого збройного
національного руху Опору в Україні.
Очолював ФУР Т. Басюк (справжнє прізвище
Яворенко) (р.н. – 1943), колишній радянської офіцер,
а пізніше – командир сотні УПА [15]. До війни
Володимир Яворенко («Явір») працював директором
сільськогосподарської школи в рідному селі Борсуки на
Кременеччині. В 1940 р. був призваний до лав Червоної
армії і після закінчення офіцерських курсів отримав
військове звання «лейтенант».
На початку радянсько–німецької війни 1941–45 рр.,
як і багато інших радянських офіцерів та солдатів,
лейтенант Т. Басюк потрапив до оточення, але
врятувавшись приєднався до повстанського руху.
Як стверджує О. Алфьоров в «Нарисі діяльності
гетьманців у рядах Руху опору Другої світової війни
на теренах України», В. Яворенко протягом зими–
весни 1942 року перебував в бандерівському підпіллі
на Східному терені хоча сам членом Організації
українських націоналістів (ОУН) не був [1]. Пізніше,
розчарувавшись в формах та методах діяльності ОУН–Б
(Бандери), він пориває з націоналістичним підпіллям
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і повертається в рідні краї, де і організує навколо себе
партизанський загін – Фронт української революції.
Так, у своїх спогадах «Туди де бій за волю»
курінний УПА М. Скорупський («Макс») (1915–1981)
згадує, що основу загону ФУР складали представники
українських націоналістів, «що після 30.6.1941. відійшли
від бандерівців, і тих, хто стояв на площині УНР»
[20, с. 48]. Серед його вояків було чимало колишніх
червоноармійців та військовослужбовців польської армії
[4, с. 68].
Відділ В. Яворенка був нечисленний і нараховував
у своєму складі від 200 до 600 осіб [4, с. 43], а його
командир мав «прикмети сміливого ватажка та здібності
промовця» [4, с. 44]. На зразок Червоної армії в загоні
був свій політвиховник «Остап», який проводив
політичну роботу з вояками та населенням на принципах
відданості демократичним ідеалам та традиціям
національно–визвольних змагань 1917–21 рр. в Україні.
Для керування військовими операціями був
створений штаб Фронту української революції. Серед
його членів були відомі такі діячі: наддніпрянець
лейтенант «Костя» – особистий ад’ютант В. Яворенка
[4, с. 84], а також Ісаїв, Аркан та галичанин Грушка.
Останній за поглядами був прибічником гетьмана
П. Скоропадського і після втрати загоном власної
типографії відповідав за постачання для ФУР пропа
гандистської літератури [17, с. 420].
До травня 1943 р. підконтрольна територія Фронту
української революції обмежувалась селами Борсуки,
Снігурівка і кількома хуторами Лановецького району,
а містом постійної дислокації його штабу був хутір
Червона [4, с. 34]. В. Яворенко був противником
великих загонів – завжди при ньому було близько двох
десятків вишколених бойовиків. На час акцій, він,
збирав кілька сотень своїх прихильників, які після
закінчення операції розходились по сусідніх селах.
Про активні бойові дії відділу Фронту української
революції проти німецьких окупантів до лютого 1943 р.
майже нічого не відомо. Вірогідніше до того часу його
члени займалися агітаційно–пропагандистською робо
тою з місцевим населенням, збором зброї та амуніції,
налагодженням зв’язків з іншими партизанськими
загонами.
Першою антинацистською акцією ФУР слід вважати
напад його бійців на Кременецьку повітову друкарню
у лютому 1943 р. з метою захоплення її устаткування.
Пізніше дозвіл на її користування членам збройного
формування ОУН–Б під командуванням І. Климишина
(«Крука») призвів до того, що «бандерівці правом
«старшого брата» забрали друкарню собі» [4, с. 39].
На початку 1943 р. Фронт української революції
також здійснив декілька успішних бойових рейдів на
Галичину.
В оперативно–тактичному плані Фронт української
революції співпрацював з УНРА («Поліська Січ»)
Т. Бульби–Боровця, що діяла з весни 1942 р. на Поліссі
та збройними формуваннями ОУН–М (Мельника) на
чолі з поручником М. Недзведським («Хріном») та
ОУН–Б (Бандери) (командир «Крук»), які виникли в
лютому 1943 р. на Кременеччині. Спільними зусиллями
партизани захищали українські села та їх мешканців
від німецьких окупантів, радянських партизанів та
польських відділів Армії крайової (АК).
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В той же час всередині українського визвольного
руху точилася вже згадана в цій статті боротьба за
лідерство. Бандерівці на правах сильного намагалися
об’єднати всі партизанські загони краю під власним
керівництвом. Служба безпеки (СБ) ОУН–Б навіть
декілька разів намагалася фізично усунути командира
Фронту української революції [11, с. 101].
Це призвело до напруження стосунків у ФУР з
загоном ОУН–Б на чолі з «Круком», з яким В. Яворенко
декілька разів укладав військову угоду про спільні дії
і навіть протягом декількох місяців 1943 р. разом із
своїм загоном на правах бойової сотні воював під його
керівництвом.
Проте остаточно розірвати союз з бандерівцями
Т. Басюк наважився лише на початку червня 1943 р.
після невдалого спільного рейду з військовим загоном
Української повстанської армії (УПА) під керівництвом
Кропиви на Східну Україну. Втративши в боях з
німцями біля 50 бійців, залишки відділу В. Яворенка
у складі 80 осіб перейшов на бік мельниківців [4,
с. 57]. Правда військовий союз з ОУН–М також
був нетривалим. 6 липня 1943 р. партизанський
загін М. Недведзького був несподівано оточений і
роззброєний в районі своєї дислокації багаточисельним
відділом «Крука». На цей раз загону ФУР вдалося
уникнути роззброєння. Проте відділ «Крука» весь
час намагався переслідувати партизанів, територією
діяльності яких на той час стали «Борщовецький ліс і
Вишгородчина» [4, с. 60].
Щоб якось зберегти свою самостійність, влітку
1943 р. В. Яворенко йде на союз з Т. Бульбою–
Боровцем. Проте восени того ж року він змушений
розпустити своїх людей і йти у підпілля, де і загинув
наприкінці того ж року за присудом Служби безпеки
ОУН–Б [11, с. 119].
У вересні 1943 р. залишки Фронту української рево
люції частково вступили до Української повстанської
армії, а частково до Українського легіону самооборони.
Сутички оунівців з радянськими силовиками на
Буковині почались з кінця червня 1941 р. ОУН було
сформовано бойові відділи під селищами Бельці, Малий
Кучурів, Сторожинець. Як свідчив О. Зибачинський,
українці Буковини здобули від Червоної армії на початку
війни 2 танки, 10 мінометів, 150 скорострілів, 3000
рушниць, 200 тис. набоїв [8].
Збройні сутички українських підпільників з
радянськими військовими мали місце і в м. Чернівці.
Так, 29 червня 1941 р., прикриваючи зі зброєю в руках
відхід своїх товаришів по організації, геройською
смертю від куль енкаведистів загинула засновниця
буковинського Пласту Леся Никорович.
На зміну радянській окупації з початком радянсько–
німецької війни прийшла окупація румунська. Що
цікаво, після дворічного більшовицького терору
буковинське населення досить лояльно поставилося
до нової влади, розглядаючи румунів насамперед
як спільників у боротьбі проти ненависного
більшовицького ворога. «Населення нашої Буковини
стрічало з синьо–жовтими прапорами румунське
військо, а румунське військо з триколорами обнімалося
з місцевими і, навіть, плакали зі зворушення» –
згадує сучасниця тих подій [8]. Все це дуже нагадує
першочасне короткотривале захоплення українським
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населенням німцями, яких воно трактувало як
визволителів від більшовиків.
Така ідилія тривала, однак, дуже недовго. 3 липня
1941 р. командир 8–ї румунської піхотної дивізії
Георге Аврамеску, якому було доручено військову
адміністрацію Буковини, видав наказ про встановлення
окупаційного режиму на Буковині. Вслід за цим відразу
ж почалася ліквідація українських адміністративних
структур, зривання українських вивісок і прапорів, а
також єврейські погроми.
З 30 липня по 16 вересня райхсканцелярія одержала
численні листи протесту проти «розчленування україн
ського національного організму» від місцевих відділень
Українського національного об’єднання і від україн
ських біженців із Буковини і Бесарабії, які вимагали
скасування попередніх рішень. На особливу увагу заслу
говує звернення, надіслане до німецького уряду про
фесором Т. Бринзаном, в якому наведено всі кривди,
завдані румунами українцям та де доводилася україн
ськість Буковини. Акція була організована активістами
ОУН під проводом полковника А. Мельника [11, с. 122].
У
донесеннях
румунської
таємної
поліції
відзначалося, що Провід ОУН ще на початку війни
сформулював вимогу утворення незалежної соборної
самостійної України. За ініціативою Буковинського
Проводу ОУН українська делегація у складі О. Зиба
чинського, О. Гузар та В. Князького передала через
німецького консула в Чернівцях звернення до німецького
уряду від населення Буковини з 25000 підписами, в
якому висловлювався протест проти анексії української
національної території Буковини до Румунії та
вимагалося її прилучення до України.
Під тиском німців в готелі «Під чорним орлом»
в Чернівцях наприкінці липня 1941 р. починаються
переговори між українськими націоналістами та
румунською адміністрацією, які мали своїм наслідком
такі основні домовленості:
1. Український активний елемент припиняє
підготовку до збройних акцій проти румунської
адміністрації; німецька сторона виступає гарантом
особистої безпеки членів Національної ради, які
залишалися на Буковині.
2. Українцям дозволяється вивести учасників
націоналістичного підпілля Буковини за межі краю під
виглядом робочої колони, «арбайтсколоне», яка мала
право пересуватися по території Галичини і Східної
України; її офіційним завданням мала стати допомога
цивільній адміністрації у веденні відбудовних та
господарських робіт.
3. Умовою румунської сторони, без якої вона не
погоджувалася випустити учасників українського
підпілля за межі Буковини, було позбавлення їх
румунського громадянства.
Для Буковинського Проводу ОУН реалізація
зазначених вище положень відкривала ще й інші
можливості, які читалися між рядками угоди. Дозвіл
німецького вермахту на право пересування теренами
України в час воєнних дій давав змогу сформувати
похідну групу ОУН, здатну провадити самостійну
політику на Східній Україні; в світлі цієї перспективи
на другий план відходило первісне намагання уникнути
румунських репресій розконспірованим учасникам
українського підпілля Буковини.
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В м. Чернівці, інших містах і селах Буковини
почався запис добровольців. В липні 1941 р. по різних
місцевостях Буковини і Бесарабії було створено чотири
складові
частини
«арбайтсколоне»:
Чернівецька,
Кіцманська, Вижницька (Підкарпатська) і Бильська.
Наказом Буковинського Проводу ОУН часом виходу їх з
опорних місць був визначений термін 2–3 серпня 1941 р.
Вранці 3 серпня біля мосту через р. Прут відбулися
проводи близько сотні молодих людей, це була перша
буковинська група, яка йшла на Велику Україну
«творити Українську Державу» [9, с. 288].
Членами цієї формації були переважно молоді
люди зі всіх верств населення Буковини: селяни,
робітники, студенти, мистці, адвокати, лікарі, вчителі.
По дорозі до Києва, за директивою Проводу, багато з
буковинців залишилися в містах України, де включилися
в місцеву громадсько–політичну роботу, проводячи
як антирадянську так і антинімецьку діяльність та
пропаганду.
Засновником і керівником куреня був полковник
П. Войновський – провідник ОУН Буковини і Бессарабії,
офіцер румунської армії і затятий мельниківець [19]. Не
в останню чергу саме завдяки йому мельниківці майже
монопольно шефствували над всім українським життям
на Буковині.
Щоправда у взаємовідносинах з конкурентами–
бандерівцями іноді були курйози. На Поділлі Буковин
ському Куреню довелося зустрітися з похідними
структурами ОУН–Б. Вже в м. Кам’янець–Подільський
буковинці застали в адміністративних структурах членів
опозиційної фракції, які намагалися перетягти членів
Куреня на їхню сторону. Їх претензії знайшли прихильне
ставлення лише в невеликої (25–30 осіб) групки
вижниччан на чолі з «Тимошем» і «Соколом». Один з
буковинців, К. Товстюк так охарактеризував тодішню
ситуацію:
«Я б не сказав, що ця група (ОУН–Б) була сильніша
нашої, але в них була залізна дисципліна, а тому вони
перетягали наших на свій бік і не переходили на наш
бік. Вони підходили до всіх, але перетягти їм вдалося
лише «Тимоша» і його групу. Дуже старалися перетягти
Марту Зибачиську («Мар»), але це їм не вдалося, хоча
«Мар» і вступала з ними в дискусію. Я приятелював з
«Тимошем», і він у Жмеринці дуже наполягав, щоб
я перейшов до нього, тільки я не хотів відходити з
Куреня...» [8].
За своєю чисельністю Буковинський курінь
перевищував усі інші Похідні групи ОУН, разом
узяті. Так, на початку вересня прибулий у Київ
Буковинський Курінь, нараховував 700–800 осіб. У
Києві буковинці розмістилися в будинку колишнього
НКВС по вул. Короленка 15, навпроти пам’ятника
Богданові Хмельницькому на Софіївському майдані.
В середині жовтня до його складу влився і Київський
Курінь, організований ОУН–М з військовополонених
українців, вихідців зі Східної України. Цей курінь
під командою колишнього старшини Армії УНР
сотника П. Захвалинського після прибуття до м. Київ
квартирував на вул. Покровській і нараховував близько
700 осіб.
Варто відмітити що військовим формуванням Буко
винський курінь можна вважати досить умовно, радше
парамілітарною військово–політичною структурою. Як
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тільки керівництво вирішило перевести структуру на
військові рейки наприкінці 1941 р. Буковинський курінь
був розпущений німцями за націоналістичну діяльність,
що йшла врозріз із політикою окупаційної німецької
влади. Чимало членів Куреня були репресовані.
Після розпуску частина членів куреня пішла в
підпілля, частина влилася до ряду батальйонів охоронної
поліції (Шуцманшафт) – 109–го (Вінниця), 115–го та
118–го (Київ).
Ідейним продовжувачем справи Буковинського
куреня вважається Буковинська українська самообо
ронна армія (БУСА). Що постала у 1944 р., на базі
збройних відділів ОУН у Бессарабії та Буковині. Її
завданням була охорона місцевого населення, перш за
все активної його частини перед румунським, а згодом
більшовицьким терором. БУСА діяла в основному
в гірських та низовинних районах Буковини та
Бессарабії. Загальна чисельність структури становила
близько тисячі чоловік. Із наближенням до Буковини
радянських військ БУСА почала тісніше співпрацювати
з ОУН–УПА. Головою армії був сільський учитель
Шумка Василь Миронович («Луговий»), у 1944 р.
розстріляний УПА разом з іншими командирами за
неузгоджену з ними спробу вдатися до переговорів з
німцями. На початку серпня відділи ОУН роззброїли
БУСА. У вересні 1944 р. залишки БУСА стали основою
Буковинського куреня УПА. Інші частини БУСА
перейшли кордон вслід за відступаючими німецькими
військами і згодом приєдналися до 1–ї Української
дивізії УНА.
З запропонованого матеріалу ми бачимо, що
ОУН–М в роки радянсько–німецької війни (1941–
45 рр.) всілякими засобами намагалися створити власні
військові формування та активно вливалася в інші
структури з метою захопити контроль над українською
територією.
Загальна військова слабкість мельниківців у порів
нянні з їхніми конкурентами пояснюється прорахун
ками полковника А. Мельника в організації повстансь
кого руху та ставку ним на політику та дипломатію,
навідміну від його конкурентів–бандерівців, які першо
чергово зробили ставку на військову силу. Непри
миренність всередині українського націоналістичного
руху опору призвели до поглинення більшості війсь
кових формувань ОУН–М більш сильними загонами
ОУН–Б та переходу інших частин мельниківців до
співпраці з німцями.
Наслідком цих подій стало те, що військова
ініціатива у військовому русі опору в Україні з
середини 1943 р. остаточно переходить до Української
повстанської армії.
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Melnyk armed troops and their supporters during the Soviet–
German War (1941–1945)
There is the stereotype in public about the almost complete monopolization the
national liberation struggle during the Soviet–German War (1941–1945) by Bandera
faction of national Movement. Ukrainian Insurgent Army and Division «Galicia» are
in public mind the only expressers of fighters for the Ukrainian national idea. That
process due to the impact of that military massive groups and also with the post war
information campaign made by immigrants that made their own brand, which could be
described such as Division «Galicia» – represent those Ukrainians that wanted to win
the War of Independence using forse of arms based on collaboration with Germans as
the tactical allies, but Ukrainian Insurgent Army fighted for uncompromising war on
all fronts against thouse who did not recognize the right of Ukrainians to govern their
own statehood and subjectivity.
The reality is much more hard to explain and ambiguos. The proposed article
consider the fighting of Melnyk faction in armed Ukrainian resistance during the
Soviet – German war.
Keywords: A. Melnyk, the Soviet–German war (1941–1945), national resistence,
history.
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Мобілізаційна діяльність органів місцевого
військового управління на території

Станіславської області в 1944–1945 рр.
Проаналізована мобілізаційна діяльність військових комісаріатів на
території Станіславської області впродовж 1944–1945 рр. Встановлено, що
в ході призивної кампанії військкомати стикнулися із наявністю на території
області призивних комісій 1 гвардійської армії, наслідком чого стало залучення
наявних військових частин до мобілізаційної роботи. Детальний розгляд
розпорядно–звітної документації військкоматів дав змогу в загальних рисах
окреслити схему проведення призову.
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Огляд ходу мобілізаційної кампанії засвідчив, що вона походила в два
етапи – травень–червень та серпень–грудень. І якщо на протязі першого з них,
мобілізацію вдалось провести незважаючи на наявні перешкоди, то на протязі
другого, з цим виникли суттєві труднощі обумовлені діяльністю повстанського
підпілля. Як наслідок, впродовж серпня–вересня мобілізація у встановлені
терміни була зірвана, як і її подальше виконання за рахунок осіб старшого віку
та 17–річних. Навіть планове проведення призову в армію в 1945 р. не виправило
ситуації із мобілізацією.
Ключові слова: районний військовий комісаріат (РВК), директива,
обласний військовий комісаріат (ОВК), мобілізація.

Радянські військові мобілізації на території
України в роки радянсько–німецької війни належать до
дискусійних питань сучасної української історіографії.
Наявні на сьогоднішній день наукові напрацювання
дають змогу в загальних рисах відтворити процес
призову українського населення в Червону армію в
роки війни [61; 62; 63]. Проте, нам видається доцільним
говорити про цю проблему на регіональному рівні. Це
допоможе створити цілісну картину процесу мобілізації
людських ресурсів на фронт. Саме тому пропонується
висвітлення ходу мобілізаційної кампанії на території
Станіславської області на протязі 1944–1945 рр.
Розпочинаючи огляд даного питання, варто зазна
ити, що звільнення теренів області відбулося в ході
Проскурівсько–Чернівецької та Львівсько–Сандомирської
наступальних операцій [2, с. 170, 177]. А тому
мобілізація місцевого чоловічого населення в Червону
армію проходила в два етапи – в травні–червні та
серпні–грудні. Згідно постанови ДКО «Про мобілізацію
радянських громадян у звільнених від німецької
окупації районах Західної України і Західної Білорусі»,
яка була затверджена 25 січня 1944 р., мобілізація в
західноукраїнському регіоні мала проходити на загальних
підставах [66, арк. 28]. Відповідно поповнення діючої
армії мали здійснювати не лише місцеві військкомати,
але й армійські призивні комісії. І якщо на території
Лівобережної України в 1943 р. місцеві військові
комісаріати не мали змоги самостійно виконувати
свої функціональні обов’язки з проведення мобілізації
військовозобов’язаних, будучи підпорядкованим армій
ським установам – призивним комісіям воюючих армій
та армійським запасним стрілецьким полкам (ситуація
змінилась лише в кінці 1943 р.) [63, с. 180], то в
Станіславській області ситуація була протилежною. В
обох директивах Станіславського обласного військового
комісара (ОВК) з приводу проведення мобілізації за
№1/002 від 23 квітня та за №1/00348 від 17 липня
зазначено наступне: «У зв’язку із звільненням військ
1 Українського фронту від робіт по проведенню мобілізації
військовозобов’язаних у звільнених від німецької окупації
районах Західних областей України Головупрформ Черво
ної Армії проведення мобілізації в цих районах поклав на
органи місцевого військового управління, із допомогою
військ та органів НКВС» [28, арк. 4; 60, арк. 3].
Отож, мобілізація на території області мала
проводитись місцевими військкоматами. На протязі
травня–червня проблем із цим не виникло. Виняток
становить повідомлення Коломийського міського
військового комісара від 6 травня про те, що коли
начальник першої частини цього військкомату виїжджав
із Києва на місце роботи, йому були дані вказівки про
те, що мобілізацію в області будуть проводити армійські
призивні комісії. Проте прибувши в м. Коломию,
військком констатував той факт, що останні не
працюють [4, арк. 15]. Надалі ж ситуація ускладнилась.
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15 липня ОВК видав директиву за №1/00338, в
якій наказав районним військкоматам (РВК) заявки
на поповнення від військових частин не приймати, а
виконувати лише ті, які затверджені штабом Львівського
військового округу (ЛВО) [45, арк. 4]. Останній
3 серпня встановив наряд на 10 000 чоловік для військ
1 Українського фронту [5, арк. 227]. Через два дні ОВК
своєю директивою за №1/00428 розподілив цю кількість
між тими військкоматами, які лише розпочинали
мобілізаційну кампанію. Так, зокрема Надвірнянському
РВК було встановлено наряд на 500 осіб [28, арк.
16], Тлумацькому – на 1000 осіб [45, арк. 16], а
Галицькому – на 800 осіб [56, арк. 197]. Виконання
нарядів РВК мали завершити до 15 серпня поточного
року, а мобілізованих передавати в Бережани. Поруч
з цим в директиві було зазначено, що в разі прибуття
представників фронту від 1 гвардійської армії, передачу
мобілізованих проводити на місці [56, арк. 197].
Принагідно зауважимо, що саме 5 серпня ця армія була
виведена із складу 1 Українського фронту та передана
у склад 4–го [1]. Відповідно це позбавило її місцевого
поповнення. Тому командування армії вирішило взяти
ініціативу в свої руки.
Відділом укомплектування армії було видано дві
директиви – за №02536 від 6 серпня та за №02545 від
8 серпня, які інформували ОВК та РВК області про їх
підпорядкованість у питанні проведення мобілізації
військовим радам діючих армій. Та й сама мобілізація
згідно документів мала проводитись лише за наказами
рад. Відповідно у райони області виїхали польові
призивні комісії. Їх головам військкомати мали надати
допомогу у проведенні мобілізації [45, арк. 28, 29].
Прибувши на місця, армійські призивні комісії вручали
військкоматам вищенаведені розпорядження. Останні,
отримавши такі документи, інформували ОВК про
ситуацію, що склалась і просили вказівок про подальші
дії [23, арк. 4; 42, арк. 1; 5, арк. 239зв].
Ситуацію було вирішено лише при втручанні
представників від 4 Українського фронту, які також
мали намір проводити мобілізацію місцевого населення
[5, арк. 228зв]. За ініціативи військової ради фронту на
10 серпня була призначена нарада усіх військкоматів
області, на котру РВК мали підготувати дані про наявні
людські ресурси [28, арк. 18]. Одразу ж після наради
ОВК видав директиву за №1/00454, якою скасував
наряд 1 Українському фронту та встановив новий –
для частин 4 Українського фронту – 18 армії [28, арк.
21], 1 гвардійської армії [56, арк. 212] та 56 фронтового
запасного стрілецького полку [60, арк. 67]. Мобілізованих
військкомати мали передавати на місці представникам
армій і виконати поставлене завдання до 20 серпня.
Втім, таке вирішення ситуації лише ускладнило
наявне становище. Уже 12 серпня ОВК видав чергову
директиву з цього питання за №1/00469, якою скасував
попередні наряди за №1/00428 та №1/00454 і встановив
нові уже для обох фронтів – 1 і 4. Поповнення для армій
1 Українського фронту мало надходити на визначені
збірно–пересильні пункти, а представники від армій
4 мали отримувати його на місці при РВК. Окрім того,
представники військових частин фронтів мали брати
участь у роботі призивних комісій, супроводі та охороні
мобілізованих, а також при медогляді [56, арк. 32]. Слід
також зазначити, що того ж дня ОВК видав додаткову
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директиву за №1/00472, в якій наказав спочатку
виконати наряд для 1–го, а потім для 4–го фронту.
Причина такого рішення полягала «у віддаленості»
військ 1 Українського фронту [41, арк. 22].
Для того, щоб проілюструвати наслідки майже
щоденної зміни нарядів, процитуємо повідомлення
Тлумацького РВК про хід їх виконання: «Доповідаю,
що із отриманням Вашого наряду за №1/00428 … на
відмобілізацію в/зобов’язаних для частин 1–го укр.
фронту в кількості 1000 осіб, було почато відмобілізацію
людей і на 10 серпня було відібрано 43 особи … Вказані
в/зобов’язані були передані представнику 1–го укр.
фронту. Проте останні залишались на збірному пункті
РВК. Слідом за нарядом №1/00428 був отриманий наряд
за №1/00454 … для частин 4–го українського фронту,
а наряд за №1/00428 був скасований. Таким чином
людей у кількості 43 особи представник 1–го укр. ф.
брати відмовився і останні були передані представнику
4–го укр. фронту і станом на 11 серпня для частин
4–го укр. ф. нами було відібрано в/з 107 чол. … 12.8.44.
прибув представник 1–го укр. ф. від 5–ї гв. армії з
нарядом за №1/00469 … Цим нарядом був скасований
наряд №1/00454 … оскільки люди залишені на збірному
пункті РВК не були відправлені представникам 4–го укр.
фронту то і представник четвертого фронту відмовився
від людей і останні були прийняті представниками
1–го укр. фронту 5–ї гв. армії і направлені на збірний
пункт м. Тисмениця. Таким чином – передачу людей
4–му укр. фронту ми не проводили…» [46, арк. 47–48].
15 серпня 4 Український фронт відмовився від
поповнення із Станіславської області [52, арк. 18]. Проте
його представники згодом повернулися і вимагали від
РВК нових ресурсів [24, арк. 38]. Звернувшись до ОВК
для роз’яснення ситуації, військкомати отримували одну
й ту ж відповідь – мобілізацію військовозобов’язаних
проводити лише для військ 1Українського фронту
[24, арк. 69; 41, арк. 34; 56, арк. 68, 94]. Щоправда в
статистичних зведеннях про хід мобілізації за серпень–
грудень 1944 р. кількість переданих 4 Українському
фронту постійно збільшувалась [5, арк. 452; 13, арк.
104–107]. Можливо була видана додаткова директива
про продовження передачі мобілізованих 4 фронту,
проте це не підтверджено документально. В будь–
якому випадку можемо констатувати факт – армійські
призивні комісії самостійно мобілізації не проводили,
а 4 Український фронт все таки отримав поповнення із
місцевого чоловічого населення.
Для організації мобілізації РВК необхідно було
спочатку
проробити
відповідну
організаційно–
підготовчу роботу, яка включала в себе: встановлення
кількості військовозобов’язаного населення за списками
наданими сільрадами (створення обліку) [26, арк. 1;
24, арк. 11; 4, арк. 7], складення календарних планів
по проведенню мобілізації [31, арк. 2; 4, арк. 21]
або розрахунку збору і відправки мобілізованих [45,
арк. 35; 56, арк. 25], створення призивних комісій [5,
арк. 300] та оповіщення населення. Для останнього
у сільради надсилався офіцерський склад РВК та
наказ про мобілізацію, який зачитувався на зібраннях
військовозобов’язаних. Окрім цього, кожен з них під
розписку інформувався про явку на збірний пункт РВК
[4, арк. 284]. В містах оповіщення проводили шляхом
вручення персональних повісток [4, арк. 241].
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Прибувши на збірний пункт, військовозобов’язані
мали пройти стіл попередньої явки, де проводився
їх прийом та зіставлення наданих ними документів
із списками сільрад. Потім мобілізовані мали пройти
санобробку (миття, підстрижка, дезінфекція) [27,
арк. 63; 4, арк. 234; 8, арк. 328] та медогляд. Їх
придатність до служби визначали згідно переліку
хвороб встановлених у наказі НКО №336 від 24 жовтня
1942 р. [29]. У випадку виявлення медкомісією навмисно
заподіяних собі травм мобілізованого спрямовували
на обласну військово–лікарську комісію [46, арк. 46;
45, арк. 182]. Опісля медогляду визнані придатними до
стройової служби спрямовувались до столу формування
команд. Придатні до нестройової служби, фізичної
праці, непридатні до служби в армії та ті, хто отримував
відтермінування через хворобу мали пройти стіл
оформлення документів [56, арк. 9–10].
Поруч з цим на збірних пунктах представниками
НКВС та НКДБ проводилась фільтрація військово
зобов’язаних.
Якщо
мобілізований
співпрацював
з німцями (колишній поліцейський, староста) або
був учасником збройного підпілля, його в армію не
призивали [60, арк. 5; 28, арк. 5], а у виданих йому
документах вказували «звільнений до спеціального
розпорядження». Видавати документи, де була б вказана
справжня причина звільнення, суворо заборонялось
[46, арк. 173]. Слід також зазначити, що частина
призваного контингенту підлягала бронюванню за
народним господарством і промисловістю згідно відпо
відних постанов ДКО та комісії по бронюванню та
відтермінуванню при РНК СРСР [43; 54].
Зі збірних пунктів РВК мобілізовані командами
по 200–250 чол. при двох офіцерах та фельдшері
направлялись на збірно–пересильний пункт. Враховуючи
наявність повстанських загонів, кожна команда
повинна була мати ще й супровід сформований із
партизан, бійців НКВС та НКДБ, а також із самих
військовозобов’язаних. Слід також зазначити, що до
прибуття на збірно–пересильний пункт мобілізовані
мали самі себе забезпечити харчами. На додачу до
цього, при собі потрібно було мати ложку, кружку,
змінну білизну, предмети туалету, одяг і взуття [60, арк.
4; 28, арк. 4–5].
На кожну команду складались іменні списки в
трьох екземплярах – один залишався в РВК, а два інші
відправлялись із командою і при її здачі на збірно–
пересильному пункті передавались начальнику пункту.
Звіривши списки із наявними людьми, начальник пункту
один список залишав у себе, а інший, підписавши
віддавав старшому команди супроводу. Останній
повертав його в РВК, як підтвердження про здану
команду [60, арк. 4]. Згодом цю процедуру дещо
змінили – обидва списки начальник пункту залишав у
себе, а на здану команду складався відповідний акт [28,
арк. 5]. Іменні списки на команди складались і при їх
передачі представникам армій [44].
Завершальним етапом мобілізаційної роботи РВК
були щоденні донесення в ОВК про хід мобілізації.
Вони подавались згідно встановлених форм у порядку
зростання. Передача даних в ОВК проводилась
посильним офіцером. Якщо ж дані передавались по
телефону чи телеграфу, то найменування пунктів
донесень опускались і вказувались лише відповідні
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літери [60, арк. 5; 28, арк. 5]. 18 серпня ОВК видав
директиву за №1/00511, якою встановив кущовий
зв’язок між РВК, тобто «менші» РВК були прикріплені
до «більших». До прикладу, Тлумацький РВК мав
подавати донесення в Тисменицький. А останній, будучи
кущовим РВК, мав передавати дані офіцеру зв’язку,
який рейсовою машиною доправляв їх в ОВК [45, арк.
49]. З 1 вересня рейсові автомашини були скасовані [7,
арк. 281], а через 9 днів ОВК встановив нову кущову
систему. Дані надіслані «кущам» мали дублюватися
кожним РВК по телефону («кодограми»). Ті ж РВК, що
не були телефонізовані, «кодограми» подавали в кущові
РВК [53, арк. 32–33].
Мобілізація в області розпочалась одразу ж після
її часткового звільнення – 3 травня [68, арк. 17]. На
протязі травня–червня призову в армію підлягали
військовозобов’язані від 18 до 50 років (1926 р. н. –
1894 р. н.) [60, арк. 3]. Активної добровільної явки на
призовні пункти на протязі перших днів не спосте
рігалось. Так, 3 травня в с. Городниця Городенківського
району із 287 осіб, які підлягали мобілізації з’явилось
лише 18 [4, арк. 3]. На призовний пункт Обертинського
РВК 5 травня із 900 осіб прийшли 40 [4, арк. 7],
а перший день мобілізації у Снятинському районі
продемонстрував неявку населення із шести сільрад [68,
арк. 18].
Назагал неявка в цих та інших районах була
обумовлена трьома факторами – відселенням населення
з прифронтової смуги [4, арк. 98, 284зв], діяльністю
повстанців [4, арк. 106] та близькістю фронту [4, арк.
241, 339; 27, арк. 158]. В підсумку ж на протязі травня–
червня основний контингент військовозобов’язаних був
відмобілізований [4, арк. 175]. Такі дані підтверджує
й «Інформаційний звіт з більшовицької дійсності за
час від 27.ІІІ. – 8.VІІІ. 1944», складений повстанцем
під псевдо «Клим». В документі двічі вказано, що
«мобілізація більшовикам майже вповні вдалась» [67,
арк. 48, 41]. Звісно успішне проведення мобілізації
значною мірою забезпечувалось за допомогою
військової сили [4, арк. 3; 68, арк. 20]. 1328 бійців ВВ
НКВС надіслані в область в травні є підтвердженням
цьому [2, с. 171].
Розглядаючи хід мобілізації у районах звільнених
після липневого наступу(призову в армію підлягли
військовозобов’язані від 18 до 35 років [56, арк.
197]), потрібно зазначити, що вона проходила у більш
складних умовах. Насамперед це було пов’язано із
відсутністю населення у селах. Через це 27 липня
ОВК видав директиву за №1/00399, в якій наказував
РВК мобілізацію розпочинати лише через 10–12 днів
після звільнення того чи іншого населеного пункту.
За цей час населення мало повернутися і з ним зі
сторони радянських та партійних організацій мала бути
пророблена відповідна пояснювальна робота, до якої
мали залучитись і військкомати [24, арк. 1].
Втім це не допомогло у проведенні мобілізації.
Для прикладу наведемо ситуацію в Бурштинському
районі: «Доповідаю, що план проведення мобілізації
по Бурштинському району зривається. 10 серпня із
182 викликаних, не з’явилось жодної людини. 11 серпня
з’явилось 56 чоловік і то більшість каліки ... Ніяка
пояснювальна робота не дає результатів. В села їздив
Райпартактив, особисто я, представник з 38 армії,
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працівник «Смершу», представник І гв. армії і нічого
не виходить. Силу застосувати не можу, оскільки
не маю такої в достатній кількості. 13–го серпня
працівники РВК і бійці із армійської бригади виїхали
в село Конюшки, проте повернулись ні з чим, оскільки
все чоловіче населення пішло в ліс. За 12 і 13 серпня
назбирали команду з 16 чоловік. В ніч з 13 на 14 силами
РВК, Райпартактиву, НКВС та НКДБ і бійців бригади
із 38 армії в кількості 20 чоловік зробили облаву
в с. Дем’янів. Проте в селі не знайшли жодного
чоловіка. Сьогодні 14 серпня набрана команда в к–сті
16 чоловік у супроводі 3–х бійців була направлена в м.
Рогатин, проте по дорозі в с. Конюшки була обстріляна
бандерівцями чисельністю до взводу і всю команду
розігнали, трьох в/зобов’язаних поранили, одного вбили
і не повернувся один боєць …» [24, арк. 17].
Відсутність населення в селах, без результативність
пояснювальної роботи, недостатня кількість або ж
відсутність військ для прочісування сіл і найголовніше
діяльність повстанців – стали тими причинами, через які
мобілізація у більшості районів області у встановлені
терміни (до 20.08.) була зірвана [25, арк. 2; 35, арк. 4;
42, арк. 3; 57, арк. 1; 5, арк. 358зв, 361–362зв, 365зв,
389–390зв]. Маючи дані про таку ситуацію, ОВК усю
провину по зриву мобілізації переклав на недостатнє
розгортання роботи зі сторони РВК і 21 серпня
наказав закінчити мобілізацію у встановлені терміни,
незважаючи на жодні труднощі [28, арк. 32].
Намагаючись виконати поставлене завдання, РВК
зосередили увагу на проведенні пояснювальної роботи
та прочісуванні населених пунктів (облави). Проте
активна діяльність збройного підпілля не дала їм
досягти бажаних результатів [24, арк. 67; 40, арк. 1зв;
45, арк. 85; 50, арк. 1зв; 6, арк. 195, 238зв, 372]. На
кінець серпня ситуація із мобілізацією виглядала таким
чином: підлягало явці 40206 осіб, з’явилось 25544
особи, з них мобілізовано 14331 особу [7, арк. 2–4].
Якщо на протязі серпня 1944 року обласним
військовим комісаром не було запропоновано реальних
кроків для вирішення проблем із мобілізацією, то
у вересні ситуація дещо змінилася. 6 вересня ОВК
видав директиву за №1/0707, в якій констатував факт
зриву мобілізації і запропонував збільшити кількість
мобілізованих за рахунок перевірки правильності
бронювання та медичних переоглядів придатних до
нестройової служби, фізичної праці, не придатних та
тих, хто отримав відтермінування через хворобу. Поруч
цим до 10 вересня було наказано завершити мобілізацію
[28, арк. 49].
12 вересня було видану чергову директиву з цього
питання, в якій ОВК поставив під сумнів дані РВК
про відхід населення в ліси та діяльність повстанців
спрямовану на зрив мобілізації і запропонував власне
бачення такого становища. На думку обласного
військового комісара, населення знаходиться не в лісах,
а в селах, які були звільнені до липневого наступу і де
мобілізація на протязі травня–червня була завершена.
А тому, для успішного проведення мобілізації, РВК
необхідно було розпочати перевірку документів
чоловічого населення, згідно наказу НКО №064 від
24 січня 1942 р. Кожне село мало перевірятися не
менш ніж один раз на місяць, а міста – не менш аніж
два рази. Для цього РВК спільно з начальниками
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РВ НКВС та секретарями РК КП(б)У мали складати
плани проведення облав та перевірок документів,
які подавались в ОВК. Після проробленої роботи по
кожному населеному пункту необхідно було скласти
акт, в якому вказувалось місце проведення облави
та перевірки, загальна кількість та іменний список
затриманих, а також місце їх подальшого спрямування
[56, арк. 154–155].
На місцях же більшість РВК не виконували цих
вказівок [28, арк. 69]. Як наслідок, на 30 вересня із
43176 осіб, які підлягали явці, з’явилось 32354 особи,
із них 20018 мобілізовано, а 12336 було звільнено від
мобілізації (заброньовані, придатні до нестройової
служби, фізичної праці, непридатні та отримали
відтермінування по хворобі) [10, арк. 97–100]. Слід
також зазначити, що суттєвим фактором, який впливав
на хід призову та неявку населення на протязі вересня
1944 р., була діяльність збройного підпілля. Так,
8 вересня в районі сіл Довгий Войнилів, Станькова і
Перекоси Войнилівського району повстанцями було
здійснено збройний напад на бійців 38 армії, що виїхали
сюди для організації призову. А в с. Ріп’янка Калуського
району 15 вересня повстанці відібрали повістки у
посланців РВК [40, арк. 2зв; 48, арк. 13; 50, арк. 2;
58, арк. 1; 8, арк. 106, 228]. Окрім цих та інших даних
військкоматів, свідченням активної діяльності вояків
УПА є директива ОВК від 13 вересня, яка містила
інструкцію про посилені заходи безпеки при відправці
колон мобілізованих [28, арк. 55].
З 1 жовтня на території Західної України розпо
чалась реєстрація військовозобов’язаних від 18 до
50 років, яка мала тривати цілий місяць [53, арк. 51].
На території Станіславської області її проходили в
основному особи від 35 до 50 років, яких починаючи
з серпня, в армію не призивали та звільнені від
мобілізації. Проведення реєстрації була обумовлене
двома причинами – створенням системи обліку та
перевіркою правильності бронювання [53, арк. 53].
Для реалізації першого завдання на військово
зобов’язаних, що прибули на реєстраційний пункт
складались облікові картки, а після проходження
медкомісії вони отримували військові квитки з
відповідними вкладишами, в яких містилась інформація
про те, на якому обліку вони стоять – загальному чи
спеціальному [46, арк. 77–81]. Ті ж, що були визнані
непридатними до служби в армії отримували свідоцтва
про непридатність [53, арк. 54]. Після укомплектування
військово–облікових столів міліції РВК мали передати
облікові дані туди [30, арк. 9].
Перевірка правильності бронювання проводилась за
рахунок наявності на реєстраційних пунктах відповідних
постанов та вказівок по бронюванню [53, арк. 55]. Якщо
ж військовозобов’язаний був заброньований вірно, то
отримував документи на відтермінування від мобілізації.
Незаконно заброньовані підлягали розбронюванню
і брались на загальний облік. Кожен такий випадок
мав розслідуватись і справу на винних в цьому мали
передавати в прокуратуру [53, арк. 53]. В підсумку
проведена реєстрація суттєво не вплинула на хід
мобілізації [9, арк. 304–307].
25 жовтня ДКО було оголошено мобілізацію осіб
від 35 до 45 років [65, арк. 117]. 2 листопада ОВК
видав відповідну директиву за №1/001158. Згідно
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неї, мобілізація осіб старшого віку мала розпочатись
1 листопада, а всі мобілізовані мали спрямовуватись
на пересильний пункт в м. Станіслав. Для поетапної
відправки мобілізованих з пункту, РВК мали кожні 6
днів спрямовувати на нього визначену кількість осіб.
Особлива увага в директиві була звернена на заходи
безпеки при відправці мобілізованих зі збірних пунктів
РВК до м. Станіслав. Окрім озброєного супроводу,
команди мали прямувати по чітко визначених маршрутах
та зупинятись на ночівлю лише в райцентрах. А загалом
процес призову в армію осіб старшого віку був таким
же, як і загальний процес призову [28, арк. 74–76].
Інформуючи 10 листопада штаб ЛВО про хід
мобілізації осіб старшого віку, ОВК відзначив, що
її проведення ускладнене діяльністю повстанців.
Для підтвердження цього він навів цифрові дані:
із 7091 особи, яка підлягала явці з’явилось лише
1037 осіб. Та й цих людей зібрали шляхом облав. Саме
так ОВК планував надалі проводити мобілізацію і
просив штаб округу про виділення не менше одного
стрілецького полку для цього [11, арк. 348–349]. Нам
не відомо чи прибув цей полк, але те, що мобілізація
на протязі листопада проводилась шляхом облав є
беззаперечним фактом [45, арк. 203, 211; 50, арк. 4].
Ще одним фактором, який гальмував проведення
призову в армію осіб старшого віку, була їх мобілізація
на лісозаготівлю (оголошена ДКО 1 жовтня [64,
арк. 200]), оскільки такі особи отримували відтерміну
вання до 1 квітня 1945 р. [28, арк. 74]. Саме тому
5 листопада ОВК була видана директива, згідно
якої придатні до стройової служби і мобілізовані
на лісозаготівлю до початку мобілізації отримували
відтермінування, а після – ні [28, арк. 79]. На місцях
же РВК на протязі листопада–грудня продовжували
надавати відтермінування саме придатним до стройової
служби. Як наслідок, станом на 30 грудня із 5584 осіб
котрих було мобілізовано, 2299 виключно придатних
до стройової служби отримали відтермінування [13,
арк. 130]. А назагал мобілізація осіб старшого віку в
1944 р. була зірвана [46, арк. 227].
В 1944 р. відбувся черговий призов в армію 17–
річної молоді (1927 р. н.). Щоб його організувати,
РВК мали спочатку провести приписку молоді до
призивних дільниць. Час її проведення залежав від
кількості допризовників [36, арк. 3]. Так, Заболотівський
РВК мав приписати молодь протягом п’яти днів [36,
арк. 7], а Тлумацький протягом семи [47, арк. 15]. Під
час приписки допризовники проходили медогляд [47,
арк. 1] і якщо були виявлені хворі та ті, хто потребував
оперування, то РВК мали забезпечити їм лікування
шляхом «прикріплення» до місцевих лікарень [36,
арк. 11]. У випадку відсутності на місці необхідних
лікарів, допризовників слід було спрямовувати у
м. Станіслав [47, арк. 42, 49].
Наступним кроком було підняття рівня освіченості
осіб 1927 р. н. Для цього всі неосвічені та малоосвічені
(до 3–х класів) мали пройти короткотермінове навчання
[36, арк. 11]. Опісля усі допризовники проходили
110–годинну програму всезагального військового
навчання (ВВН), яка включала в себе: вогневу
(30 годин), тактичну (21 година) та стройову підготовку
(20 годин), самообкопування (20 годин), рукопашний
бій (10 годин), статути (7 годин) та гігієну бійця
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

(2 годин) [51, арк. 12]. Після її закінчення необхідно
було здати залік [39, арк. 13зв]. 110–годинна програма
була розрахована на 3 місяці, а всі заняття незалежно
від погоди мали проводитись в полі. Втім, на території
нашої області програму було скорочено до 40 годин,
із основним акцентом (14 із 40 годин) на вогневу
підготовку. Відповідно, на це відводився місяць [51,
арк. 12–13].
Не вдаючись до детального аналізу ходу підготовчої
роботи, необхідно зазначити, що її проведення
викликало суттєві труднощі у більшості РВК. Так, в ході
лікування допризовників не вистачало медикаментів
та кваліфікованих лікарів, а деякі хворі взагалі
відмовлялись від лікування, заявляючи, що якщо їх
вилікують то одразу ж мобілізують в діючу армію.
Внаслідок відсутності контролю зі сторони РВК за
процесом підняття рівня освіченості, групи неосвічених
та малоосвічених створювались лише на папері. А тим
РВК, що зуміли організувати процес підняття рівня
освіченості, забракло часу на повне вирішення цього
питання. Не кращою була ситуація і з всезагальним
військовим навчанням. Хоча ОВК в підсумковому звіті
про мобілізацію осіб 1927 р. н. і зазначив, що воно
у порівнянні з рештою підготовчих заходів пройшло
задовільно [21, арк. 7–8], його директиви видані з цього
питання з липня по грудень містили лише критику РВК
за їх діяльність по ВВН [51, арк. 15; 32, арк. 22; 15,
арк. 70].
25 жовтня 1944 р. ДКО була оголошена мобілізація
осіб 1927 р. н. Їх призов мав відбутися на протязі
листопада місяця поточного року. 60 тисяч призовників
спрямовувались на укомплектування військ НКВС,
решта мали бути зосереджені у запасних, навчальних
частинах та спеціальних училищах і школах, де мали
пройти 6–місячний термін навчання. Від призову
звільнялись працівники підприємств, які мали
кваліфікацію 3 розряду і вище та ті, хто навчався в
ремісничих училищах і школах наркоматів вказаних у
додатку до постанови, студенти всіх ВНЗ і технікумів,
учні 10 класів середніх шкіл та 9 і 10 класів спеціальних
шкіл Наркомату освіти, призовники ряду місцевих
національностей [65, арк. 106–107]. Також в армію не
призивали осіб зі зростом нижче 145 см та вагою менше
42 кг. Таким особам надавалось відтермінування до
1 травня 1945 р. [36, арк. 55].
Спеціальної підготовчої роботи до мобілізації в
жовтні РВК не проводили, оскільки допризовники
на час отримання розпорядження про мобілізацію
уже були зосереджені у військкоматах [21, арк. 8].
Це було зумовлене тим, що ще 10 жовтня ОВК видав
директиву про проведення після реєстрації одноденних
перевірочних зборів допризовників [36, арк. 53]. За
рахунок цього вдалось виконати наряди на відправлення
допризовників на навчання. Так, наприкінці жовтня
ОВК було спрямовано 1755 осіб у 19 запасну стрілецьку
дивізію Приволзького військового округу, а на початку
листопада 468 осіб у 46 запасну стрілецьку дивізію
Уральського військового округу [21, арк. 5].
Звісно ж, це були далеко не всі допризовники,
які підлягали мобілізації, а тому їх призов в армію
тривав і надалі. Намагаючись забезпечити успішне
проведення мобілізації, ОВК 18 листопада наказав до
25 числа зосередити при військкоматах наявну молодь
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на 10–ти денні повторні збори [36, арк. 55]. Поруч з
цим до грудневого призову молоді була пророблена
відповідна організаційно–підготовча робота. В підсумку
ж усі заходи прийняті зі сторони ОВК не дали бажаних
результатів. Із 38 районів області у 19 на призов було
зібрано по декілька десятків призовників, у решті
ж – одиниці [21, арк. 9]. Як наслідок, із 800 осіб, яких
мали направити на навчання у 13 запасну стрілецьку
дивізію Південно–уральського військового округу, було
відібрано лише 342 особи [21, арк. 5], яких на призовні
пункти було приведено внаслідок облав [21, арк. 9].
На думку обласного військового комісара, таке
становище із грудневим призовом було обумовлене
бездіяльністю районних військових комісарів, які,
розіславши повістки, відсиджувалися у військкоматах
і чекали на явку допризовників [45, арк. 227]. Ми не
відкидаємо таких дій зі сторони РВК. Проте, не слід
забувати і про доволі активну діяльність повстанців
спрямовану на зрив призову. Не один РВК повідомляв
про це у своєму підсумковому звіті [14, арк. 50, 270зв,
297; 56, арк. 364].
Окрім українців на протязі 1944 р. під мобілізацію
потрапили поляки й чехи, яких після призову мали
спрямовувати на укомплектування національних частин
[31, арк. 35зв; 66, арк. 28]. Їх мобілізація в 1944 р.
проходила на основі директив виданих для мобілізації
українців. Проте тут були й свої особливості: 1) мобі
лізованих поляків та чехів на збірно–пересильні пункти
відправляли окремими командами [28, арк. 2]; 2) їх не
використовували для виконання нарядів у промисловість
[41, арк. 45]; 3) не був передбачений призив поляків
та чехів від 35 до 45 років [28, арк. 74] (поляків
через місяць після українців було мобілізовано [60,
арк. 55]); 4) в 1944 р. проводився добровільний вступ
в армію полячок віком від 20 до 25 років, які мали такі
спеціальності: медсестри, зв’язківки, друкарки, кухарки,
кравчині та ін. [36, арк. 1]. А загалом їх мобілізація не
викликала в РВК проблем і була проведена успішно,
підтвердженням чому є статистичні дані за 1944 р.
[5, арк. 150; 13, арк. 104–107, 138].
Мобілізація на території нашої області тривала
і в 1945 р. 5 березня ОВК була видана директива
за №1/00514, згідно якої РВК мали перейти до
систематичної і планової роботи по пошуку людських
ресурсів. Для цього ОВК отримав від ЛВО відповідний
план та встановив визначену кількість осіб, яку РВК
мали призвати на протязі березня місяця. Основними
джерелами для виконання цього завдання мали
стати: військовослужбовці виписані з лікарень та
відпущені по домівках через хворобу, особи направлені
з фільтраційних пунктів НКВС, затримані під час
перевірки документів згідно наказу НКО №064 та
незаконно заброньовані. Також РВК мали провести
медичний переогляд придатних до нестройової служби,
непридатних і тих, хто отримав відтермінування
через хворобу. Визнані при цьому придатним до
стройової служби мали бути використані для виконання
перспективного плану. Особливу увагу РВК мали
звернути на тих, хто ухилився від мобілізації [59,
арк. 248–249].
7 квітня ОВК констатував, що перспективний
план пошуку людських ресурсів в березні був
виконаний. Поруч цим він зазначив, що це відбулось
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лише за рахунок перевірки військових документів та
надходження військовозобов’язаних із фільтраційних
пунктів НКВС. Відповідно розбронювання та медичні
переогляди РВК не проводили. А деякі військкомати
взагалі заявили, що ще в 1944 р. мобілізували усіх
військовозобов’язаних [49, арк. 13]. Надалі ж ситуація
погіршилась і перспективні плани більшістю РВК за
квітень і травень не були виконані. Ті ж військкомати,
що виконували плани не використовували для цього усіх
джерел надходження [30, арк. 64зв; 55, арк. 24–25].
В 1945 р. була проведена підготовча робота з
молоддю 1928 р. н., яка нічим не відрізнялась від
тієї що проводилась в 1944 р. Відповідно 17–річні
підлягали взяттю на облік, лікуванню та оперуванню в
разу необхідності, також вони мали підняти свій рівень
освіти та пройти всезагальне військове навчання [37,
арк. 18–19]. Враховуючи те, що їх приписка проводилась
з 1 по 15 березня, а решта підготовчих заходів мали
пройти протягом квітня–середини травня [37, арк. 35–
37; 38, арк. 45], особи 1928 р. н. не потрапили в запасні
частини на 6–місячне навчання
.
Проблеми в підготовчій роботі виникли із самого
початку. Так, у підсумковому звіті від 29 березня про
взяття на облік молоді було зазначено, що в 10 районах
РВК не мають точних даних про допризовників у
зв’язку з наявністю в більшості сіл повстанців [19,
арк. 554]. Щоправда, згодом ситуація змінилась і у всіх
районах, окрім Жаб’ївського, 17–річних було взято на
облік. Організувати лікування та оперування молоді
вдалось, проте лише на задовільному рівні. Недостача
медикаментів і кваліфікованих лікарів далась взнаки.
Підняти рівень освіченості допризовників більшість
РВК не змогли. На думку обласного військового
комісара, це було обумовлене небажанням молоді
відвідувати школи [20, арк. 264, 270–271]. Із ВВН
ситуація була не кращою. Згідно даних перевірки
за 31 березня – 15 військових комісарів взагалі
самоусунулись від його виконання [22, арк. 37].
Завершуючи огляд мобілізаційної кампанії на
території Станіславської області, варто звернути увагу
на один суб’єктивний фактор, що певною мірою
визначав хід призову, а саме – рівень дисципліни серед
офіцерського складу РВК. Пиятики, невиконання
наказів, крадіжки майна у населення, видача фальшивих
документів про звільнення від призову, інформування
цивільних установ про хід мобілізації були тими речами,
що супроводжували роботу РВК. Звісно така ситуація
була не у кожному військкоматі та й ОВК намагаючись
контролювати рівень дисципліни за її порушення карав
домашнім арештом з 50–% утриманням від зарплати
та звільненням з роботи. Проте остаточно вирішити ці
проблеми обласний військовий комісар таки не зміг [15,
арк. 3зв; 32, арк. 4, 7; 33, арк. 11–12; 34, арк. 19–20].
10 червня 1945 р. вийшла директива ОВК за
№1/01351, яка передбачала припинення подачі даних
про кількість мобілізованих і подання підсумкового звіту
про проведену мобілізацію впродовж 1944–1945 рр.
до 20 червня [18, арк. 230]. Отож згідно даних звіту:
підлягало явці – 143370 осіб, з’явилось – 136480 осіб,
мобілізовано – 75609 осіб, відповідно 60871 особу
звільнено від мобілізації. Це щодо українців [17,
арк. 479–482зв]. Кількість поляків була наступною:
підлягало явці – 19995 осіб, з’явилось – 19533 особи,
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мобілізовано – 9719 осіб та звільнено від мобілізації –
9814 осіб [17, арк. 475–478зв]. Найменшою була
кількість мобілізованих чехів: обраховано – 21 особу,
з’явилось 17 осіб, мобілізовано 13 осіб, звільнено від
мобілізації 4 осіб [16, арк. 328–331зв].
Поруч з цим, варто зазначити, що це не єдині
підсумкові дані про проведену мобілізацію. В нашому
розпорядженні є звіт на 1 вересня 1945 р., який частково
різниться в кількісних даних. Найвірогідніше ці дані є
уточнюючими. Але в будь–якому випадку і до них, і до
червневого звіту потрібно ставитись вкрай критично,
адже впродовж 1944–1945 рр. ОВК неодноразово
критикував РВК за невчасне та неправильне подання
даних про хід мобілізації і невпорядкований облік
[27, арк. 32; 28, арк. 32; 15, арк. 32–34; 46, арк. 93; 32,
арк. 25; 34, арк. 5, 16], а сама мобілізація проводилась
за нарядами військових округів, які необхідно було
виконати [12, арк. 174].
Таким чином, мобілізація на території Станіславської
області
проводилась
місцевими
військкоматами.
Втручання в цей процес армійських призивних комісій
привело до спільного з РВК проведення мобілізації.
Аналіз розпорядно–звітної документації військкоматів
дав змогу в загальних рисах окреслити схему
проведення призову, яка включала в себе: організаційно–
підготовчу роботу, пропуск мобілізованих на збірних
пунктах та відправку їх на збірно–пересильні пункти.
Початок призову в армію та його проведення на
протязі травня–червня продемонстрували наявність
певних перешкод у мобілізаційній роботі, незважаючи
на які, вдалось мобілізувати основну частину військово
зобов’язаних. Натомість у серпні через активну діяльність
повстанців мобілізація у встановлені терміни була
зірвана. Конкретні кроки ОВК прийняті у вересні з метою
успішного проведення призову через їх невиконання
РВК не були втілені в життя. І навіть проведена у жовтні
реєстрація не виправила становище із мобілізацією.
Її подальше проведення в листопаді–грудні здійс
нювалось за рахунок осіб старшого віку. Проте відмо
білізувати цей контингент військкомати не змогли.
Діяльність збройного підпілля та відправка осіб стар
шого віку на роботу на лісозаготівлю стали цьому на
заваді. Натомість військкоматам за рахунок превен
тивних дій наприкінці жовтня – на початку листопада
вдалось виконати наряди на відправку 17–річної молоді
на навчання у тил. Щоправда, виконати черговий
наряд у грудні вони не спромоглись. Мобілізація на
теренах нашої області тривала і в 1945 р. Її здійснення
проводилось за рахунок перспективних планів пошуку
людських ресурсів, які РВК більш–менш успішно
виконали лише у березні. Паралельно військкомати
проводили підготовчу роботу із 17–річними, хід якої
виявив ті, ж проблеми що і в 1944 р.
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Mobilization activities of local military authorities on territory
of Stanislavska region during years 1944 and 1945
The article analyses mobilization activities of military commissariats in
Stanislavska region during years 1944 and 1945. It was found that during recruitment
campaign military offices encountered recruiting forces of First Guard’s Army
which caused adding available military forces to mobilization process. The detailed
examination of management–and–report documentation gave the possibility to
describe the methods of military recruitment in general.
As a result of mobilization campaign study, it was found that it has two stages:
first – from May to June and second – from June to December. During the first stage
the mobilization did succeeded despite of existing difficulties, while during the second
there were serious troubles caused by actions of rebel underground. This resulted in
mobilization dates failure and it’s fulfillment using elder citizens and 17–year–old
youth. Even planned military recruitment in 1945 didn’t solved the problems with
mobilization.
Keywords: District Military Commissariat (DMC), directive, Regional Military
Commissariat (RMC), mobilization.
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Відродження ідеї європейської єдності
після Другої світової війни в 1945–1947 рр.
Аналізуються основні причини відродження ідеї європейської єдності та
її поширення на континенті після Другої світової війни. На основі діяльності
ідеологів європейської інтеграції, а саме В. Черчіля, Жана Моне та їх поглядів
розглядається теоретичне підґрунтя майбутніх інтеграційних процесів та
їх практичне значення в майбутньому створенні органів влади європейських
об’єднань. Розкривається суть ідей європейської єдності та їх донесення до
європейського соціуму. Особлива увага звертається на розуміння сутності
європейського об’єднання, обґрунтування його необхідності. Аналізуються
інтеграційні погляди Жана Моне, В. Черчіля, їх основоположне значення в
формулюванні понятійного апарату інтеграційного об’єднання та основних
цілей майбутнього об’єднання. Висвітлюється реакція європейських владних
еліт на дані ідеї та пояснюються причини такого ставлення.
Робиться висновок про те, що ідеологи європейської єдності Жан Моне
та В. Черчіль головною метою своєї діяльності в цьому напрямку ставили
досягнення гарантованого миру, процвітання європейських країн та повернення
об’єднаної Європи на арену міжнародних відносин в якості сильного гравця.
Ключові слова: європейська єдність, інтеграційні процеси, об’єднавчі
рухи, Друга світова війна, міжнародні відносини, Жан Моне, В. Черчіль.
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Розвиток інтеграційних процесів є однією з
найважливіших складових міжнародних відносин другої
половини XX – початку XXI ст. На сьогоднішній день
вони стали невід’ємним атрибутом сучасного світу,
а тому знаходяться під пильною увагою істориків,
політологів, правознавців. Передісторією європейських
інтеграційних процесів є формування ідеї європейської
єдності. Дослідження ідеології європейської єдності
та поширення інтеграційних думок у європейських
соціумах дозволяє краще зрозуміти інтеграційні про
цеси, що на сьогодні відбуваються в Європі. Зрозуміло,
що на сьогодні ці знання є надзвичайно важливими для
України.
Аналізуючи джерельну базу та історіографію
дослідження варто зазначити, що ідея європейської
єдності досліджується, як вітчизняною, так і зарубіжною
наукою. Розглядаючи праці європейських істориків
варто виокремити дослідження французького аналітика
Ф. Перру [13], який висвітлив стан міжнародних
відносин після Другої світової війни та його вплив
на відродження ідеї європейської єдності. Серед
британських вчених необхідно відзначити Л. Емері
[10], який показав позицію Великобританії щодо
створення Європейського Союзу та Г. Макміллан [12],
що проаналізував пан’європейський рух та вказав
на позитивні наслідки об’єднання для Європи в
економічному плані.
Серед російської історіографії проблеми, що дослід
жується, варто зупинитися на працях: М. Флоринського
[8], який в своїй праці намагається проаналізувати
перспективи та недоліки створення Європейського
Союзу, А. Акульшиної [1], яка дослідила німецьке
питання в євроінтеграційному будівництві та М. Моро
зової [6], що висвітлила позицію британської влади
щодо об’єднавчих процесів.
В українській історіографії даною проблемою
займаються: Д. Ченчик [9], який в своєму дослідженні
висвітлив розвиток ідеї об’єднання Європи та шляхи
її реалізації в 1945–1952 рр. та А. Грубінко [3],
який досліджує роль Великої Британії у процесах
європейської політичної інтеграції у повоєнний період
(1945–1956 рр.).
Документальна база статті представлена мемуарами
одного з очільників та ідеологів європейського
об’єднання Ж. Моне [5], на сторінках яких викладені
та проаналізовані причини необхідності об’єднання
Європи.
Необхідно звернути увагу та той факт, що як
зарубіжні так і українські вчені, досліджували окремі
аспекти проектів об’єднання Європи, у зв’язку з
цим, мета дослідження полягає в тому, щоб на основі
вивчення історіографічних робіт і документальної бази
комплексно дослідити відродження ідеї європейської
єдності після Другої світової війни в 1945–1947 рр.,
проаналізувати основні причини поширення даних ідей
на європейському континенті та відношення до них
європейського суспільства та влади.
Друга світова війна призвела до остаточної зміни
міжнародної ситуації в світі. Адже по її завершенні
Західна Європа перестала відігравати провідну роль
у світовій політиці. Більше того, після закінчення
війни європейський континент перетворився на арену
суперництва двох нових світових лідерів – США
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і СРСР. Промова У. Черчілля у Фултоні в березні
1946 р., Московська конференція з німецького питання
в березні 1947 р., відмова СРСР і східноєвропейських
країн брати участь в «плані Маршалла», празькі події
лютого 1948 року, блокада Західного Берліну навесні
1949 р. означали кінець міжсоюзницького військового
співробітництва і розподіл Європи на «Схід» і «Захід». З
цих подій починається «холодна війна», яка сформувала
в світі атмосферу страху та напруги.
В таких обставинах відбувається відродження
планів об’єднання Європи. Вони перетворилися в
важливий елемент політичної дійсності, почали активно
обговорюватися спочатку на громадському рівні, а
згодом і на політичному.
Так, Жан Моне, французький політичний діяч,
найвизначніший прихильник Європейського Союзу,
якого не без підстав називають одним з батьків
об’єднаної Європи вважав, що об’єднання є політичною
і економічною необхідністю. Він відзначав, що з
політичної точки зору необхідність об’єднання очевидна.
Велика частина великих війн за період новітньої
історії була викликана конфліктами і суперництвом,
властивими Старому світу. Ж. Моне зазначав, що
руйнівна сила нових видів зброї зробить наступну
війну небувалим лихом, а створення європейської
федерації або союзу усуне одну з найважливіших
причин війни. Він стверджував, що миру в Європі не
буде, якщо держави відновляться на базі національного
суверенітету з прагненнями до політичної переваги
і економічного протекціонізму на континенті. Крім
того, Ж. Моне підкреслював, що якщо країни Європи
займуть позиції ізоляції і конфронтації, знову настане
необхідність у створенні армій. За умовами миру одним
країнам це буде дозволено, іншим заборонено. На
підтвердження своїх слів він посилався на досвід 1919 р.
нагадуючи про те, що всім відомо, до чого це призвело.
Розвиваючи свої думки державний діяч зазначав,
що країни Європи надто обмежені розмірами своїх
територій, щоб забезпечити своїм народам максимально
можливе, а, отже, необхідне процвітання. Їм потрібні
більш великі ринки. Процвітання і відповідний прогрес
в соціальній сфері вимагають об’єднання європейських
держав в якусь федерацію або «європейське ціле», яке
забезпечило б їх економічну єдність [5, с. 271]. Тобто
Ж. Моне констатував, що по суті перед Європою один
вибір – «або знищення, або об’єднання» [8, с. 23].
Поряд з Жаном Моне прихильники європейського
об’єднання наводили докази стратегічного значення.
Зокрема, вказувалося, що необхідність об’єднання
збройних сил логічно випливає з тієї ситуації, з
якою доведеться зіткнутися Заходу в разі війни з
комуністичним блоком [8, с. 25]. Топографічні та
географічні умови для Заходу несприятливі. Для того,
щоб західні країни встояли проти натиску противника,
їх оборона повинна бути направлена в глибину. У
цьому випадку захист повинен буде вибудовуватися не з
національної, а з загальноєвропейської точки зору.
Таким чином, відродження ідеї європейського
об’єднання стало результатом розвитку післявоєнної
міжнародної обстановки. Найбільш зацікавленою в
об’єднанні країною виявилася, безсумнівно, Франція.
З Другої світової війни Франція вийшла державою
другорядного значення. В об’єднаній Європі вона
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 116

розраховувала зміцнити власні позиції. Як зазначав
Ж. Моне, «інші країни, такі як Великобританія,
Америка, Росія, мають свої життєві сфери, в яких вони
певний час могли б існувати. Франція ж пов’язана з
Європою. Їй з Європи нікуди не дітися ... Від рішення
Європейських проблем залежить життя Франції» [5,
с. 271]. Крім того, в об’єднанні вона вбачала засіб
контролю над Німеччиною. У повоєнні роки інтереси
держав щодо німецького питання не збігалися.
Німецьке питання розглядалося виключно у власних
інтересах. Так, США та СРСР проводили в відношенні
до Німеччини «політику сили» [2, с. 260]. Для
Великобританії включення Німеччини в Європейський
Союз означало переміщення кордону з «комуністичними
силами» за Рейн. Саме тому Уайтхолл розумів
необхідність створення європейської організації, перш за
все як противаги СРСР, а не як стримування Німеччини,
як того хотіла Франція.
Європейське об’єднання повинно було вирішити
німецьке питання, адже Німеччина могла бути прийнята
в співтовариство європейських держав як рівноправний
партнер [1, с. 62–65]. Крім того, таким чином відбулося
б примирення Франції та Німеччини.
Європейський союз міг також розглядатися
Францією як засіб захисту від американського втручання
у внутрішню європейську політику. З моменту
прийняття в 1947 р. плану Маршалла Вашингтон
енергійно підтримував пропозиції щодо об’єднання.
США мали достатньо коштів для проведення політики
тиску: перебування американських військ в Європі,
економічна допомога тощо. Використання таких
інструментів політики подекуди зачіпало почуття
національної гордості і викликало на континенті ворожу
реакцію.
Так, Ж. Моне був стурбований тим, які відносини
ризикують встановитися між великою динамічною
державою США та країнами Європи, якщо вони
збережуть свою нинішню форму і свій нинішній
менталітет. Ж. Моне вважав неможливим, щоб
Європа довго залишалася «залежною» від США,
економічно – майже виключно від їх кредитів, щодо
безпеки – від їх військової сили [5, с. 335]. Основним
союзником в європейському будівництві Франція
бачила Великобританію. Франція прагнула створити для
Європи ядро об’єднання, залучаючи для цього єдину
європейську велику державу, здатну в той час прийняти
на себе політичну відповідальність такого масштабу [5,
с. 334].
Центральним завданням Великобританії і Франції
було збереження статусів великих держав, які
відкривають можливість впливу на світову політику.
Однак, Великобританія цей союз розглядала у власному
ракурсі. Британці не прагнули інтегрувати свою історію
в європейський контекст. Термін «європейська історія»
в Великобританії означав історію Континенту, в той час
як в очах континентальних європейських істориків вона
включала також і історію Великобританії [11, с. 40–41].
Ще в 30–х р. ХХ ст. В. Черчіль підтвердив позиції
британської політики, вже висловлені ним на сторінках
журналу «Пан’європа»: «У нас є і свої мрії, і завдання.
Ми пов’язані, але не підпорядковані. Ми з Європою,
але не в ній. Ми готові співпрацювати, але не
абсорбуватися». Ця позиція була заснована на концепції
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«трьох сфер», запропонованій В. Черчілем. Відповідно
до неї Британія одночасно була членом Британської
Співдружності Націй, спільноти англомовних держав
і «об’єднаної Європи» [6, с. 144]. Спираючись на міць
Британської імперії і на підтримку Європи, Англія могла
б на рівних з США підставах виступати на світовій
арені [7, с. 409].
Такої позиції дотримувалися як консерватори, так
і лейбористи, які прийшли до влади в липні 1945 р.
Британія повинна грати двояку роль, вона повинна
залишатися центром Британського Співтовариства і
бути Європейською державою, підкреслював міністр
закордонних справ Е. Бевін. Крім того, існували
особливі відносини між Великобританією та США.
Навіть коли в Азії почалися активні рухи за
незалежність, які супроводжувалися звільненням Індії та
Пакистану, Цейлону та Бірми, існування Співдружності
дозволило Великобританії сподіватися на привілейоване
становище в колишніх залежних державах [11, с. 41].
Зрозуміло, що в такій ситуації ніяка національна
британська партія не поставила б європейські амбіції
вище амбіцій Британської Співдружності. У зв’язку
з цим прем’єр–міністр К. Еттлі підкреслював, що
Великобританія ніколи не вважала себе просто
європейською державою. Її інтереси є світовими,
оскільки вона в центрі великої Співдружності [11, с. 42].
До такого усвідомлення свого світового призначення
додавалися також старі стереотипи про незрілість,
легковажність людей «континенту», в першу чергу,
французів. Як писав біограф К. Еттлі К. Харріс, «Еттлі
любив французів, німців, італійців, захоплювався
їхньою культурою, але був не згоден з тими способами,
якими вони управляли своїми країнами» [11, с. 51].
Внутрішня нестабільність, міцність комуністичних ідей
в італійському та французькому суспільстві створювали
враження крихкості континентальних демократій.
Крім того, Великобританія єдина не була окупована,
за винятком Нормандських островів тому, в ній не
утворилися нові політичні сили, які були пов’язані
між собою опором окупантам або співпрацею з
фашистами, не мала міжнаціональних братств спротиву
розповсюджених у континентальній Європі, пере
плетіння та зміцнення взаємозв’язків між соціал–демо
кратичними і християнсько–демократичними рухами в
програмах внутрішньої реконструкції та європейського
примирення.
Таким чином, внутрішні цілі офіційної Велико
британії, представленої в той час лейбористами, мали
на меті «знайти для Британії якщо не роль гегемона, то
хоча б арбітра в справах Західної Європи» [4, с. 106].
Однак,
саме
представнику
Великобританії,
В. Черчілю судилося зробити вирішальний поштовх до
європейського єднання. Після провалу очолюваної ним
партії консерваторів на виборах у травні 1945 р., за яким
слідом відбулася відставка В. Черчіля з поста прем’єр–
міністра, він повністю присвятив себе діяльності зі
створення єдиної Європи.
У вересні 1946 р. В. Черчіль виступив з промовою
в Цюріхському університеті. У ній він закликав
європейські народи забути жахи війни, подумати про
відродження Європи. Промова В. Черчіля в Цюріху
стала свідченням відродження інтеграційних рухів та
сподівань щодо майбутнього Європи [7, с. 417–418].
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У виступі він намалював похмуру картину страждань
Європи, яку врятувала від повернення середньовіччя
«американська великодушність». Однак, В. Черчіль
вважав, що є засіб, який, якщо застосувати одночасно
та повсюдно, здатний змінити все навколо і протягом
декількох років зробити всю Європу такою ж вільною
та щасливою, як Швейцарія [14, с. 2]. Цим засобом є
створення «свого роду Сполучених Штатів Європи».
«Європейська сім’я націй», за задумами В. Черчіля,
«могла діяти єдиним фронтом» перш за все в питанні
радянської загрози. До того ж, об’єднана Європа була
б опорою для Британії в її відносинах з США. Таким
чином, союз цих держав мав забезпечити їм провідне
місце в світі.
Промова В. Черчіля була широко висвітлена в
пресі та підтримана різними суспільно–політичними
групами. У Франції щодо цього виступу висловлювалися
різноманітні думки. Так, прем’єр–міністр того часу
Ж. Бідо заявив, що на його думку, В. Черчіль не
винайшов нічого нового, а головне питання полягає
в тому, як цю ідею здійснити на практиці [2, с. 338].
Таким чином, вирішення цього питання перетворилося
в боротьбу з питань форми і структури майбутнього
Союзу.
В. Черчіль став першим серед політичних діячів
такого масштабу, який взяв участь в дебатах декількох
груп активістів з питань об’єднання. Він обрав тему
об’єднаної Європи як основу тему власних поглядів
щодо зовнішньої політики. Як зазначав у своїх
мемуарах 65–й прем’єр–міністр Великої Британії
Г. Макміллан, саме від В. Черчіля виходили прагнення
і ентузіазм об’єднання Європи. Г. Макміллан вважав,
що саме В. Черчіль мав створити об’єднану Європу.
Без В. Черчіля, на його переконання, не було б ні Ради
Європи, ні Комітету Міністрів, ні Консультативної
асамблеї, ні Страсбурга [12, с. 194].
Проте,
визнаючи
В.
Черчіля
ініціатором
європейського об’єднання після Другої світової війни,
Г. Макміллан через багато років писав в своїх мемуарах,
що Черчіль, однак, не мав ніякого ясного або чіткого
плану. Він не був зацікавлений деталями об’єднання, він
просто хотів дати стимул руху за об’єднання [15, с. 21].
Таким чином, на думку автора, міркування В. Черчіля
цілком вписувалися в довгострокові британські інтереси
в світовому масштабі, але в той же час вони відповідали
більш короткостроковим вимогам і свідчили про
наростаючі труднощі при відстоюванні традиційних
інтересів Великобританії урядом цієї країни. В. Черчіль
адресував
свої
ідеї
британському
електорату,
європейській громадській думці і діячам зовнішньої
політики великих держав, пристосовуючи свої
положення до адресатів. Промова В. Черчіля в Цюріху
привернула до себе широку увагу. Паралельно з його
виступами в Палаті Громад та промовами ще в декількох
містах, він вирішив організувати ряд діячів, в обов’язки
яких мало входити оприлюднення його поглядів в країні
і на континенті. Таким чином, наслідком діяльності
В. Черчіля стало заснування в Великобританії Руху за
об’єднання Європи, яке він і очолив.
Ідея В. Черчіля полягала в тому, щоб надати на
континенті широкого стимулу до об’єднання. Зокрема,
В. Черчіль заявляв, що врятуватися від небезпеки, що
насувається можна, забувши ненависть до минулого,
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поховавши національну злобу і помсту, прогресивно
викреслюючи кордони та бар’єри, які погіршують і
заморожують існуючі розбіжності, і радіючи разом
тому чудовому скарбу літератури, етики, думки і
терпимості , що належить всім тим, хто є спадкоємцями
Європи [15, с. 20]. Політична єдність, продовжував
він, має неминуче супроводжувати економічне і
військове співробітництво. Слід зазначити, що в цих
висловлюваннях В. Черчіль торкнувся набагато ближче,
ніж завжди, практичного опису того, що він мав на
увазі під об’єднанням, а саме, він сказав, що єдність
має на увазі певну жертву, або злиття національного
суверенітету. Але тут же додав, що це треба розглядати,
як
поступове
об’єднання
усіма
зацікавленими
націями того великого суверенітету, який захистить їх
національні традиції [15, с. 20]. Однак, незважаючи
на риторичні прийоми, не можна забувати, що при
скороченні національних суверенітетів В. Черчіль ні
в якому разі не мав на увазі британський. В. Черчіль
виступав за об’єднання на рівні міжурядової співпраці
без створення Асамблеї навіть обмеженого характеру. Це
найбільшою мірою відповідало інтересам Британії.
У зв’язку з цим можна зробити висновок, що,
виступаючи
в
якості
ініціатора
європейського
об’єднання і будучи прем’єр–міністром у відставці,
В. Черчіль, в цілому, відстоював інтереси Велико
британії, яка була не готова брати участь в
конкретному союзі, однак, і відкрито протидіяти
створенню європейської організації не могла. Європу
охопила ейфорія об’єднання. Жахи Другої світової
війни призвели до того, що мільйони людей чекали
конкретних позитивних змін.
Одночасно і в інших європейських країнах
почали діяти організації подібного типу. У Франції,
організацією аналогічного Руху за Об’єднання Європи
стала «Рада на захист об’єднання Європи», керував якою
Р. Дотрі. «Незалежна ліга економічного співробітництва»
на чолі з П. ван Зеландом об’єднала провідних
європейських промисловців, економістів та лідерів
синдикалістських рухів. Рух соціалістів за Європейські
Сполучені Штати і Європейський Союз Федералістів
(головою Спілки був колишній нідерландський міністр
Е. Брюгманс) об’єднали тих, хто бачив в федералізмі
єдиний правильний шлях до відродження Європи.
Численність різноманітних організацій, що ставили
за мету об’єднання Європи, зробила необхідністю
координацію їх діяльності. У грудні 1947 р. був
заснований Міжнародний координаційний комітет Руху
за об’єднання Європи, головою якого став Д. Сендіс,
зять В. Черчіля [101, с. 3].
Таким чином, розв’язання економічних, політичних
та міжнародних проблем в повоєнній Європі вбачалося
шляхом її об’єднання, як ідеологами європейської
єдності так і широким загалом. Жан Моне та В. Черчіль,
які в 1945–1947 рр. очолили рух за європейське
об’єднання головну мету своєї діяльності вбачали
в досягненні гарантованого миру, процвітання
європейських країн та повернення об’єднаної Європи на
арену міжнародних відносин в якості сильного гравця.
З другої половини 1946 р. відбувається зростання
кількості асоціацій і рухів за європейську інтеграцію,
що і підтверджує тяжіння Європи до об’єднання, поряд
з цим Великобританія підтримує об’єднавчі ідеї, але без
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неї самої, владна еліта країни вказує на необхідність
об’єднання західноєвропейських континентальних країн,
які будуть тісно співпрацювати з Великобританією.
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The revival of the idea of European unity
after World War II in 1945–1947
The article analyzes the main reasons for the revival of the idea of European unity
and its distribution on the continent after World War II. On the basis of the activities
of the ideologists of European integration, namely W. Churchill, Jean Monnet, and
their views it is discussed the theoretical basis of future integration processes and
their practical importance in creating future European government associations. It
reveals the essence of the ideas of European unity and their report to the European
society. Particular attention is paid to the understanding of the essence of European
unification, justifying its necessity. The integration views of Jean Monnet, W. Churchill,
and their fundamental importance in the formulation of conceptual integration main
goals of the future association are analyzed in the article. It highlights the reaction of
the European ruling elites on these ideas and explains the reasons for this attitude. It
is concluded that the ideologues of European unity Jean Monnet and W. Churchill set
the main purpose of theirs activities in this direction to achieve peace, prosperity of
the European countries and the return of united Europe into the arena of international
relations as a strong player.
Keywords: European unity, integration processes, uniting movements, World
War II, international relations, Jean Monnet, W. Churchill.
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Фінансування, відбудова та розвиток
кінопрокату в радянській Україні
початок 1950–х – середина 1960–х рр.
На основі наявних наукових праць та архівних документів в статті
проаналізовано стан кінопромисловості та кінопрокату 1950–х – середина
1960–х років. Подано коротку характеристику і стан кіноіндустрії, означені
економічні, соціальні та ідеологічні фактори, що її формували.
Потужна хвиля відбудови кінопромисловості розпочалась в першій
половині 1950–х років. Причиною відтермінування став пріоритет на відбудову
промисловості та сільського господарства. Лише після повернення з евакуацій
кіностудії, розпочався процес набрання колишнього темпу роботи всієї
кінопромисловості. Кіно носило ідеологічний, розважальний, розвиваючий,
навчальний характер.
Показ фільмів був вірною пропагандою радянського способу життя, перед
показом художніх фільмів проводилась культурно–масова робота із залученням
сільської та міської інтелігенції, короткі лекції. Постало питання побудови
нових кіноустановок, кінотеатрів які могли б в більшій мірі забезпечити
потреби глядачів та держави.
Ключові слова: кінопромисловість, кінопрокат, відбудова, дублювання
фільмів, кінотеатр, клуб, фінансування.
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Українська історична наука довгий час перебувала
в полоні певних стереотипів. Так, в історичній науці та
історіографії надавався пріоритет політичній історії,
соціально–економічним
чинникам.
Поза
увагою
дослідників залишалося культурне життя сільського та
міського населення, окремо взятої особистості.
Особливе місце в культурному впливі на маси займав
кінематограф. Образність, документальність, поєднання
рухового ефекту і звуків, можливість емоційного впливу
робили кіно зрозумілим і доступним кожній людині. Для
спільних, сільських мешканців, у розпорядженні яких
не було таких різноманітних, як у місті, видів дозвілля,
значення кіно було особливим.
В роки окупації України було повністю знищено
кіногосподарство України, а кіноапаратуру, кіно
обладнання та ремонтні майстерні вивезено до
Німеччини або знищено. Постало завдання відродження
кіноіндустрії та сукупних до неї галузей виробництва.
Тема кінопрокату та відбудови кінопромисловості в
українській історичній науці висвітлена фрагментарно.
Зокрема, в праці Н. Черкасової «Кінопрокатна діяльність
у контексті розвитку кінематографа» [6], в якій детально
охарактеризовано як саме працювала в Радянському
Союзі система кінопрокату та збору касових коштів і їх
розподіл між відомствами.
В статті Я. Федорової «Розвиток кіномережі в селах
України в середині 1950–х – на початку 1960–х рр.»
[8] висвітлено діяльність кінопересувок та діяльність
клубів культури в селах, зокрема показ фільмів. Велику
частину джерельної бази статті становлять документи з
Центрального державного архіву громадських об’єднань
України, зокрема, це доповідні записки про стан
відбудови кінопромисловості з 1949 по 1965 роки, звіти
діяльності Державного комітету по кінематографі УРСР,
листи–звернення до Голови Державного комітету по
кінематографії та Міністра культури УРСР.
Питання розвитку кінофікації та кінопрокату було у
віданні спочатку Міністерства культури УРСР, а згодом
у новоствореного Державного комітету Ради Міністрів
по кінематографії. Даний комітет мав монопольне
право прокату фільмів на території УРСР, визначав
його репертуарну політику, керував тиражуванням і
розподілом фільмокопій.
На місцевому рівні вибором фільмів займалася
дирекція закладу, яка складала місячний план показу.
Відповідну заявку відсилали на копіювальну фабрику,
котра доволі часто не встигала виконати замовлення в
обумовлені терміни.
Варто зазначити, що в радянський кінопрокат
включали в основному лише стрічки вітчизняного
виробництва, зарубіжних картин демонструвався дуже
малий відсоток – лише ті, які не порушували радянських
ідеологічних
канонів.
Ідеологічна
спрямованість
контролювалася постійно, сумлінно відбиралися фільми
для показу глядачеві.
Говорячи про початок відбудови кінопромисловості
(1948–1951 рр.), потрібно зауважити, що на початковому
періоді країна не могла забезпечити потреби глядачів
лише радянським продуктом, тому більша частина
фільмів становили стрічки отримані в результаті
репарацій, лише згодом відбувся стрімкий підйом
кінопромисловості. На 1950 р. трофейні фільми займали
80% радянського кінопрокату, така шалена популярність
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не задовольняла центральне керівництво. У багатьох
організаціях і навчальних закладах відразу після
перегляду зарубіжної кінострічки партійні керівники
влаштовували її обговорення у контексті протиставлення
західної й соціалістичної культури з висновком
про «занепад і загнивання буржуазного мистецтва,
вульгарного та хворобливого» [1, арк. 4–5].
При чому, до них зараховувалися не тільки німецькі,
а й усі віднайдені у захоплених студіях кінострічки.
Тому до категорії трофеїв потрапила також продукція
американських, англійських і французьких студій. Над
усіма реквізованими фільмами добре попрацювала
цензура. Вони були позбавлені не лише «пікантних»
сцен, але іноді і титрів; доволі часто змінювалися назви.
Фільми демонстрували мовою оригіналу з бігучим
рядком перекладу.
Репертуар у повоєнні роки складався спонтанно,
фільми надходили із великим запізненням, нерідко
протягом місяця не було жодних нових стрічок, зокрема,
кіножурналу «Советский спорт», котрий користувався
найбільшою популярністю серед глядачів, що неабияк
непокоїло управління кінофікації. Адже, використо
вуючи популярну спортивну тематику, адміністрація
відповідних закладів доволі часто об’єднувала хроніку
про політичні та спортивні події. Так, у 1953 р. під час
вечірнього сеансу в м. Києві, поряд із репортажем про
футбольні матчі СРСР – Індія й СРСР – Швеція глядачі
мали дивитися відзначення у Москві 36–ї річниці
більшовицької революції [1, арк. 4–5].
Цінова політика в міських кінотеатрах, як і у всіх
галузях радянського господарства, чітко контролювалася
державою та змінювалася відповідно до політичної
кон’юнктури. В першій половині 1950–х рр. ціна
квитка коливалася від 3 до 6 руб., у другорозрядних –
від 2 до 5 руб., третьорозрядних – від 2 руб. до 4 руб.
50 коп. Для дітей ціна квитка становила 2 руб. На денні
сеанси до 17–ї год., крім недільних та святкових днів,
надавалася знижка у розмірі 30%. Для порівняння: в
той час кілограм масла на ринку коштував 150 руб.,
картоплі – 4 руб., хлібина – 50–100 руб [2].
На деякі фільми перекупники штучно створювали
дефіцит квитків, перепродуючи їх по 20–25 руб.
Спекуляція охопила всі без винятку кінотеатри. Нею
займалися в основному безпритульні діти й інваліди.
Маючи зв’язки з касирами, які співпрацювали з ними
за певний відсоток, останні могли дістати квитки на всі
фільми і в усі кінотеатри. Доволі часто придбати квиток
можна було тільки у спекулянтів. Окрім того, 90% усієї
кінопродукції, котра в 1944–1955 рр. демонструвалась
в УРСР, були російськомовними. Така ситуація
була вигідною державі, яка намагалася перетворити
республіку на центр «радянської культури», а українців
на радянський народ.
Як наслідок, складною ситуація була з дубляжем
фільмів на українську мову, адже в більшій мірі фільми,
що демонструвались в кінотеатрах, були зняті в Москві
та російськомовні, також більшу частина сценаріїв
і фільмів відзнятих на українських (Київській та
Одеській) кіностудіях були російською мовою.
Протягом 1948–1954 рр. було продубльовано
152 художні фільми, а переведено на вузьку плівку –
лише 17. Незадовільно забезпечувалася кіномережа
УРСР відповідними стрічками з науково–популярної
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та документальної тематики. Не переводилися на
вузьку плівку республіканські кіножурнали: «Радянська
Україна», «Молодь України» і «Піонерія» [3, арк. 22].
На початку травня 1955 р. заступник міністра
культури УРСР І. Мазепа звернувся з доповідною
запискою «Про стан кінообслуговування в УРСР»
у відділ науки і культури ЦК КПУ [3, арк. 21]. Він
охарактеризував
процес
дублювання
кінострічок
українською мовою як незадовільний. Було встановлено,
що питома вага таких копій у загальному фільмофонді
УРСР дуже низька: із 35 тис. художніх фільмокопій
стрічок, у тому числі 25 тис. радянських, лише 5 тис.
із них продубльовано українською мовою; із них
4 тис. – на широкій і 1 тис. – на вузькій плівках [3,
арк. 24–26]. Здійснюючи русифікаторську політику,
міністерство культури СРСР у 1955 р. встановило план
дублювання українською мовою 21 фільм на рік, тоді,
як виробнича потужність Київської й Одеської студій
дозволяла організувати цей процес для 45 кінострічок.
На них цілеспрямовано відправлялися вихідні матеріали
для дублювання фільмів із великим запізненням. Це
призводило до того, що їх українські копії виходили
на екран із затримкою до трьох місяців після випуску
основного варіанту кінострічки.
Окрім того, великою вадою україномовного дубляжу
було серйозне зниження якості вихідного матеріалу.
Кольорові фільми з’являлися у прокаті в чорно–білому
варіанті. Відповідно, більшість глядачів переглядали
їх російською. Незважаючи на страх звинувачення
в націоналізмі, колегія Міністерства культури УРСР
неодноразово офіційно зверталася до керівництва
союзного відомства із проханнями виправити ситуацію.
Зокрема у листі від 17 лютого 1955 р. вона просила
усунути вади в організації дублювання кінострічок
українською мовою, затвердити план виробництва
його на 1955 р. у кількості 45 назв художніх фільмів та
надати для цього необхідні кошти [8, с. 105–106].
Також з огляду на те, що в кіномережі УРСР
існувала 2371 вузькоплівкова установка, стояло питання
про забезпечення республіки відповідними стрічками
для кінопересувок, які здебільшого обслуговували
сільське населення. Постачання цих установок вузько
плівковими фільмами проходило незадовільно; до 50%
нових кінострічок взагалі не переводилося на цю плівку,
і фільми не могли бути показані широкому загалу.
Як вихід із ситуації, колегія просила керівництво
міністерства культури СРСР створити в Києві, на
кінокопіювальній фабриці, цех масового друку вузько
плівкових фільмів та організувати переведення на вузьку
плівку художніх, науково–популярних і документальних
фільмів. У відповідь, заступник міністра культури
СРСР О. С. Кафтанов, листом повідомив Міністерство
культури УРСР про неможливість збільшення плану
виробництва дубляжів на 1955 р. у зв’язку з нібито
відсутністю коштів, відмовлено також було і в проханні
включити у нього 17 радянських фільмів випуску
минулих років, і в організації у Києві цеху масового
друку вузькоплівкових кінострічок.
Крайньою межею, коли дублювання фільмів
українською мовою було в незадовільному стані був
1956 р. Кількість дубляжів на 1956 рік збільшилась в
два рази, тобто якщо в 1955 році на українську мову
дублювалося 20 нових кінокартин, то в 1956 році їх було
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40 (крім українських варіантів фільмів). В 1957 році
кількість дубляжів збільшилась до 60 [4, арк. 221].
Розглядаючи у відділі науки і культури ЦК КП
України питання про випуск і дубляж кінофільмів
українською мовою, а також просування цих кінокартин
на кіноустановки республіки, колегія Міністерства
культури УРСР у вересні 1956 р. обговорила і схвалила
заходи по усуненню хиб і недоліків в цій справі.
В наслідок контролю і перевірки виконання вказаних
заходів на кіностудіях УРСР було запроваджено
практика зйомки майже всіх фільмів українською
мовою. В тому разі, коли основні артисти не володіли
українською мовою, фільм знімається паралельно в
двох варіантах (українською і російською мовами).
Також при Київській кіностудії було організовано
дубляжний відділ, його склад розширено до 7 чоловік:
два постійні звукооператори, редактор мови, чергові
режисери та інші. Для дублювання фільмів обладнувався
один павільйон, другий – був обладнаний в 1957 р. В
1958 році побудовано спеціальне технічне приміщення
для дублювання фільмів.
У республіці ще значна кількість обласних та
міжрайоних фільмобаз не мали відповідних приміщень,
фільмокопії зберігалися в неприпустимих умовах,
псувалися. Крім того, фільмобази розташовані в
густонаселених районах міст, що було небезпечно
в пожежному відношенні і приводило до великих
ускладнень фільмопостачання кіноустановок [5, арк. 59].
Що стосується фінансування фільмів та кінопрокату,
то можна говорити про вітчизняну галузь кіно, як
таку, що була прибутковою до 1990 р. Кінопрокат
забезпечував прибуток до 200 мільйонів карбованців,
55% з яких забирали до місцевих бюджетів, 25%
відраховувались на експлуатаційні потреби кіномережі,
12% – на утримання самого інституту кінопрокату і
8% – на фінансування виробництва фільмів [5, арк. 59].
Кінематограф не мав ніяких об’єктивних крите
ріїв економічної оцінки своєї діяльності. Зв’язок між
кіновиробництвом і ринком був розірваний адміні
стративною системою цілком свідомо тому, щоб
виробництвом фільмів керував не глядач, а система.
Студії, прокат не впливали на перспективи власного
розвитку і взагалі залишались далеко від кон’юнктури та
динаміки ринку. Економіка й устрій кінопромисловості
того періоду, взаємодії її частин, принципи фінансу
вання залишалися в тіні творчості. При цьому фільми,
апаратура, репертуар підпорядковувалася галузевим
структурам і керувалися Держкіно СРСР через Держкіно
республік, обласні, міські та районні прокатні організації.
Таким чином вивірений щорічний баланс галузевого і
територіального принципу робив економічну модель кіно
високорентабельною та самодостатньою [6].
Потрібно зазначити, ще один ряд недоліків, які
гальмували систематичний показ фільмів, так, напри
клад, в ряді сіл Хмельницької, Донецької, Полтавської,
Ровенської, Луганської, Вінницької, Житомирської
областей не було придатних для показу фільмів
приміщень, забезпечення їх меблями, паливом та
своєчасного проведення ремонту. Внаслідок цього біля
1400 великих населених пунктів за відсутності в них
приміщень, показом фільмів не забезпечують.
В багатьох селах клубні приміщення знаходяться в
аварійному стані, 4302 клубні приміщення в зимовий
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період не опалювалися, 168 клубів використовувалися
не за призначенням. Все це призводило до простоїв
кіноустановок і виходу кіноапаратури з робочого ладу.
Поруч з цим негативно впливало на виконання
планів доходів від кіно розширення показу фільмів
по телебаченню, яке все більше і більше відволікало
населення від кіно [5, арк. 96].
До середини 1960–х років в республіці працювало
23073 державних кіноустановок, з них 2666 в містах
і робітничих селищах і 20407 в сільській місцевості.
План розвитку кіномережі за цей період було виконано
на 102,0% в тому числі по місту на 104,1% і по селу
101,8%.
Замість 54 кінотеатрів, передбачених планом,
збудовано і введено в експлуатацію 57. Сільська
кіномережа за 1964 р. збільшилась на 107 кіноустановок
проти 459 запланованих.
Розвиток кіномережі дозволив дещо збільшити
кількість посадочних місць в містах на 1000 жителів
з 34 в 1964 р. до 36 в 1965 році, а на селі мати одну
кіноустановку на 1075 жителів в 1965 році, проти 1099
в 1964 році.
Певна робота провадилась і по покращенню
кінообслуговування дітей. 1964 р. в обласних центрах
і інших містах працювало 37 спеціалізованих дитячих
кінотеатрів. Продовжувався розвиток кінотеатрів в
школах. За станом на 1 січня 1965 р. їх кількість зросла
до 1850. Для малят і дітей дошкільного віку відкрито
60 кінотеатрів.
В обласних центрах і містах обласного підпоряд
кування працювало 57 спеціалізованих кінотеатрів
і окремих зал хронік «Наука і знання», «Новини
дня». Крім того вони систематично демонструвалися
в учбових закладах, на профспілкових та відомчих
кіноустановках, в університетах культури, в кінолекто
ріях, на вулицях, площах.
До середини 1960–х рр. значно збільшився
фільмофонд республіки. Протягом 5 років кінопрокатні
організації одержували 220 назв нових художніх фільмів
щороку.
Значна увага приділялась і поліпшенню рекла
муванню кінокартин. Велику роль в цьому відіграє
фабрика «Укррекламфільм», яка щомісяця випускала
3–4 млн. примірників плакатів, афіш, лібретто, довідок
тощо.
Певна робота провадилась і по підвищенню ділової
кваліфікації працівників кіномережі і кінопрокату.
З цією метою щороку проводилось близько 35 семі
нарів по підвищенню кваліфікації всіх категорій кіно
працівників.
Комітет по кінематографії при Раді Міністрів
УРСР на місцях разом з партійними і радянськими
організаціями продовжували провадити відповідну
роботу, спрямовану на подальше поліпшення вико
ристання кіно в ідеологічній масово–політичній роботі.
Тільки державною кіномережею за 1965 р. обслу
говувалось 718,3 млн. глядачі, що на 38,5 млн. чоловік
більше, ніж у 1964 році.
В 1965 році в республіці було введено в експлуатацію
57 кінотеатрів та кіномайданчиків на 25,3 тис. місць – це
на 20 об’єктів більше ніж було до цього [7, арк. 156].
Значних успіхів в першій половині 1960–х років по
кінообслуговуванню населення досягли кінопрацівники
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Черкаського обласного управління кінофікації, яке
виконало план на 105,2%, Івано–Франківського –
105,2%, Кримського – 104,3%, Хмельницького – 102,5%,
Чернігівського – 101,9%, Київського міського – 108,3%
та Севастопольського – 104,8% [7, арк. 156].
В республіці була проведена робота по розширенню
показу документальних та науково–популярних кіно
картин. Вони систематично демонструвались в 58 спе
ціалізованих кінотеатрах і залах, в фойє – 96 кіно
театрів, а також на подовжених сеансах, вечорах великої
кінопрограми та на спеціальних сеансах.
Таким чином, підсумовуючи вище вказане потрібно
сказати, що за допомогою партійних і радянських
органів на Україні було проведено значну роботу по
розвитку кіномережі та поліпшенню кінообслуговування
населення. Протягом 1954–1965 рр. кіномережа зросла
на 12,5 тис. кіноустановок, тобто більше як у два рази,
в тому числі державна на 216,3% і профспілкова на
28,9%.
За цей період в містах і робітничих селищах
збудовано 721 державний кінотеатр на 388 тис. місць.
Сільська кіномережа збільшилась на 122,4% в тому
числі державна на 131,6% і профспілкова на 57,3%.
Кіноустановки були підпорядковані різним відом
ствам, не існувало єдиної системи і методу планування
розвитку і експлуатації кіномережі, не здійснювався
контроль за правильним територіальним розміщенням
кіноустановок. Відомча розпорошеність кіномережі
утруднювала здійснення єдиної системи в плануванні
репертуару і використанні фільмофонду.
Разом з тим потрібно відзначити недоліки кіно
прокату та кінообслуговування населення як УРСР
та і всього Радянського Союзу загалом. Довгий час
незадовільним залишався стан самих кінотеатрів та
клубів культури, де демонструвались стрічки, в умовах
холоду та відсутності місць для сидіння зменшувалась
кількість бажаючих відвідувати кіносеанси. Також,
потрібно зазначити що стан дублювання фільмів
українською мовою на початку 1950–х років був
вкрай незадовільним, адже в більшій мірі фільми, що
демонструвались в кінотеатрах, були зняті в Москві
та російськомовні, також більшу частина сценаріїв
і фільмів відзнятих на українських (Київській та
Одеській) кіностудіях були російською мовою.
Загалом можна зробити висновки, що період 1950–х –
середина 1960–х став переломним для українського
кінематографу, це період відбудови, налагодження
системи, пошук нових ідей та способів їх реалізації, що
в подальшому стане міцним підґрунтям для подальшого
розвитку вітчизняного кінематографу.
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Financing, reconstruction and development of movie distribution
in the soviet Ukraine early in the 1950s – mid–1960s
The article analyzes a state of movie industry and movie distribution of 1950s –
mid–1960s based on available scientific papers and archival documents. The short
description and a state of movie industry before the reconstruction and a state as of
1965 are given.
A powerful wave of reconstruction the movie industry began in the first half of
1950s. The reason for delay was the priority of the reconstruction of industry and
agriculture. After the war, a period when the film studio returned from evacuation,
needed time for the entry of former activities of the entire movie industry.
In addition, movies were faithful propaganda of the Soviet way of life, to show
movies held cultural work involving rural and urban intellectuals, short lectures.
Cinema was of entertainment, educational, educational nature. The question arose of
constructing new movie projectors, movie theaters that would increasingly meet the
needs of the audience.
Keywords: movie industry, movie distribution, reconstruction, duplication of
movies, movie theater, club, financing.
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«Карикатурні війни» в освітянській пресі УРСР
доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.1)
Ілюструються акценти, що їх розставляла для освітян УРСР профільна
преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.) у сфері міжнародної політики
крізь специфічну форму впливу на свідомість – карикатури. Застосування
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами
та студентами вишів світового порядку та оцінки подій на міжнародній арені;
виявити змістове участі освітян у «холодній війні».
Ключові слова: повсякдення, міжнародна політика, карикатура, вища
педагогічна школа, десталінізація.

Радянський Союз невпинно просував ідею своєї
миротворницької місії у світі від часів Декрету про
війну. Так повелося у більшовиків, що поки на світовій
арені співали про миролюбність нової влади, всередині
країни різали, нищили та катували тисячі й мільйони
людей. Час ішов, а традиції лишалися незмінними.
Змінювалися лише лялькарі у цій грі та декорації, перед
якими вони грали свої ролі на історичній арені. Така
блюзнірська політика на певний час була заморожена
гітлерівською агресією. Та й вона не змогла викорінити
у «совєтського вождя» бажання бути «білим та
пухнастим» для світу. Та це було далеким від істини [1].
Сьогодення Російської «федеративної імперії»
повторює здобутки і помилки минулого. «Таваріщ
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Путін» креше на увесь світ іскри протистояння,
як колись робив Сталін, аби розхитати наближені
до Росії уряди. Свого часу «вождь народів» вдало
влаштовував «Народні революції» у Польщі, Угорщині
та іже з ними. На зорі ХХІ століття «верховний
правитель» (як запропонував називати Путіна одіозний
В. Жириновський) так само насаджує «народний
вибір» Грузії з Абхазією та Осетією, Молдові з
Придністров’ям, а з 2014 р. і Україні з абсурдними
Донецькими, Луганськими та іншими «волосними»
народними республіками. Як і в часи совєтщини,
потужна кремлівська пропаганда вибілює керманича
держави та його політику в очах світової спільноти та
задурює голови своїм громадянам. Передові позиції у
цій боротьбі за світогляд відіграють ЗМІ.
У часи «відлиги» ситуація не відрізнялася від
сьогоденної. Єдине, що значнішу роль грало все ж
друковане слово, бо телебачення лише починало свій
тріумфальний хід Союзом. Ми звернули свою увагу
на формування геополітичної картин світу у розумах
освітян УРСР. Вони виходили за трибуни аудиторій,
розказуючи майбутнім учителям про проблеми
міжнародних відносин. Педагоги ішли у маси і читали
публічні лекції робітникам та колгоспникам. Освітяни
ж були й на передовій пропаганди. Особливо цікавим
нам видається такий жанр пропаганди, як політична
карикатура, до аналізу якого ми вже вдавалися у
наших попередніх розвідках [2]. У ньому, окрім
шарму, є глибокий підтекст, колоритні образи головних
політичних діячів доби, скопійовані уявні та реальні
політичні карти світу. Є й свої забобони та омани. Ще
цікавішими вони видаються тоді, коли розумієш, що
багато з публікованого у газеті «Радянська освіта» було
намальоване викладачами та студентами педагогічних
інститутів [3].
Світ міжнародної карикатури часі Сталінського
правління був усталеним і, здавалося, не підлягав
змінам [4]. Проте, після смерті Й. Сталіна на певний
час мистецтво критикувати Захід крізь призму шаржів
заступила всенародна туга за вождем. Перша політична
карикатура з’явилася на сторінках «Радянської освіти» у
кінці жовтня 1953 р. Її автором був викладач креслення
Вінницького педінституту М. Славський. На малюнку
зображено каудильйо Великої Іспанії Франсіско Франко.
Художник зобразив його огрядним, хоча насправді
диктатор був підтягнутим. Президент одягнений у
парадну форму генералісимуса. Хоча штани з лампасами
ледь сходяться на товстих стегнах, а камзол на пухкому
животі насилу утримують застібнутим 8 ґудзиків та
пояс з пряжкою, прикрашеною карбуванням нацистської
свастики. Обличчя політичного діяча пласке, брови
густі, ніс – великий, а рот розплився у широкій
дружній посмішці. Прикметно, що справжній диктатор
мав протилежні риси обличчя і, на відміну від свого
карикатурного обрізу, носив вуса. На голові прем’єр–
міністра Франко щось на зразок носовичка, зав’язаного
по чотирьом куткам у вузлики – намагання висміяти чи
то військову пілотку, чи традиційну іспанську монтеру –
головний убір тореадорів. Руки правителя широко
розведені; жест ілюструє підпис під малюнком: «Добро
пожалувати!» (Зверну увагу на засилля зросійщення,
яке витіснило «ласкаво просимо» з побутового
використання). Перед іспанцем умовне зображення
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Іспанії, яка чомусь доходить краю Піренейського
півострова та упирається в Північний Атлантичний
океан. Країна покрита сувоєм, на якому написано
«Воєнна угода США з Франко». На полі договору видно
щонайменше 7 літаків з літерами «USA» на борту.
Щонайменше шість машин ідуть на приземлення на тлі
чорного неба і посипають Іспанію дощем зі снарядів [5].
Поштовхом до малювання було підписання
американо–іспанського договору про оборону від
26 вересня 1953 р., відомого як Мадридський пакт.
Документ складався з трьох частин – Угоди про оборону,
Угоди про економічну допомогу та Угода про допомогу
в цілях взаємної оборони. Він надавав США право
будувати та розширювати наявні військові авіаційні та
морські бази на Піренеях. Уряд Франко зобов’язався
фінансувати ці процеси.
Немає жодного натяку на атомні підводні човни, хоча
стаття 4 договору передбачала будівництво відповідних
баз. Очевидно, це пояснюється необізнаністю викладача
з нюансами договору, бо у ньому вони названі
спорудами секретного характеру. Відсутні натяки на
те, що Штати надавали Іспанії економічну та технічну
допомогу у відповідь на полегшення умов ведення
бізнесу в Іспанії. Так само не видно на карикатурі й
іншого учасника міжнародних відносин – президента
США Дуайта Ейзенхауера. Зауважимо, що усі намагання
освітян викликати осуд дій іспанців не призводили до
жодних зрушень на міжнародній арені – договір був
пролонгований ще на п’ять років у 1963 р.
У грудні 1953 р. друга карикатура авторства
М. Славського називалася «Хазяїн нацьковує, собака
гавкає…» і стосувалася конфлікту у Кореї [6]. У
ролі хазяїна уособлювалися США. Правда, доволі
опосередковано: на картині відсутнє повне зображення
«господаря». Натомість з правого боку видно дві руки
одягненого у костюм чи військовий кітель чоловіка.
На правиці замість запонки зображення долара –
неприхований натяк на Сполучені Штати. У цій руці
власник тримає нагайку, якою поганяє «собаку»,
прив’язаного до мотузка у лівій руці. У ролі «тримача»
міг бути зашифрований або ж тогочасний президент
країни Дуайт Ейзенхауер, або ж командувач Восьмої
армії США, що перебувала у Кореї, генерал Максвел
Девенпорт Тейлор. Другий варіант очевидніший, бо
у епіграфі до карикатури Славський навів цитату з
«Правди» про те, що цей американський військовий діяч
наголошував на єдності цілей Сполучених Штатів та
корейського уряду. У вигляді роздратованого бульдога
був зображений президент Південної Кореї Лі Синман.
Карикатурист явно постарався зобразити його якомога
огиднішим. Величезна людська голова вимальовувалася
з занадто перебільшеними расовими ознаками на
обличчі: вузькі очі були вирячені, виступаючі вилиці
випирають на обличчі зі зморшками під очима, властива
монголоїдам відсутність або слабкість волосяного
покрову на обличчі тут зображена трьома волосинами,
що стирчать під пласким, проте пухким носом.
Величезний рот з розпухлими губами у «бульдога»
відкритий, з нього стирчать лише два зуби – один
на верхній, інший на нижній щелепі. Через обличчя,
обмотуючи підборіддя, іде хустка, зав’язана на бантик
на голові. Це одночасно і символ того, що кореєць буде
«подавати голос» виключно по волі господаря, і символ
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його військової слабкості перед Північною Кореєю, яку
підтримував СРСР. З–за пов’язки стирчить неприродньо
велике вухо, направлене у бік руки з нагайкою, ніби
слухаючи, коли «американський власник» дасть команду
«гавкати» на прогресивне комуністичне людство. На
ошийнику бульдога написане ім’я корейського лідера
за граматичним зразком доби «Лі Син Ман». Бульдог
одягнений у чорний фрак з білою манишкою та рябі
штанці у заплатах. Карикатурист таким чином показував
буржуазну природу південнокорейського лідера, яку
намагалися висміяти в Союзі. Хвіст Бульдога був
перебитий і перев’язаний стрічкою – символ того, що
прозахідні корейці мали б бути у програші. Передніми
лапами–руками Лі Синман притискав до землі
військовий договір з китайським лідером Чан Кайші.
У правій лапі бульдог тримав гостре мачете. По суті
ця картинка стала ідеологічною відповіддю Союзу на
ряд військових дій США на теренах Південно–Східної
Азії. Ще у жовтні 1953 р. президент Синман, який до
того вів політику «маршу на північ заради об’єднання»,
погодився на передачу контролю над армією Кореї до
сил ООН [7].
У квітні 1954 р. після нетривалої перерви поча
лася чергова хвиля антиамериканської пропаганди.
М. Славський назвав її «Весняна заГРОЗА над Уолл–
стрітом» [8]. (1954). Малюнок композиційно був
поділений на дві частини. З чорного неба, визирав
величезнйи скелет у циліндрі з надписом «Криза» на
ньому. Через темний виднокрай з правого кутка била
блискався, яка в лівій руці скелета перетворювалася
на косу із закривавленим лезом. Зловіща смерть
височіла над Нью Йорком. На фоні хмарочаосів бігали
влсьмеро вгодлваних банкірів. Вони були зображені
зі спотвореними від страху обличчями. Один із них,
крайній справа, тримався обома руками за голову, його
колега поруч з роззявленим ротом тицяв у небо аркуші
папареу з надписами «Плани нової війни», які нещадно
тріпав шквальний вітер. Двоє американців по центру
тримали в руках гармати жерлами догори. На одній
було написано «Гонка озброєнь», на іншій – «США».
Цей же буржуа міцностискав мішок з етикеткою
«Воєнні прибутки». Останній глядач гнівно махав
тицяв кулаком в сторону кризовій бурі. У натовпі двічі
можна було розгледіти знак долара. Найвірогідніше за
все, М. Славський такою карикатурою відреагував на
рецесію, що мала місце у Сполучених Штатах Рецесія у
1953 р. Вона розпочалося у другому кварталі 1953 року
і тривала до першого кварталу 1954 р. Криза завала
збитків у $56 млрд. Економічний спад на заході тоді
відбулося через поєднання різних причин. Однією з
них були наслідки корейської війни, до того ж великі
суми коштів були переведені в національну безпеку. Не
дивно, що в СРСР сподівалися, що їхній політичний
опонент не зможе оправитися після економічного удару
та продовжувати «холодну війну».
У липні 1954 р. вінницький педагог М. Славський
намалював шарж «Затяжне сонячне затемнення над
Західною Німеччиною [9]. (1954). На картинці було
зображено територію ФРН. На ній стирчали 10 гармат
жерлами догори з прапорцями з надписом «США» на
них. Вони символізували військові бази Америки у цій
країні. Згори на свої успіхи споглядало мілітаризоване
світило. Чорний місяць мав риси людського обличчя
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у військовій касці, на якій красувалися літери «USA».
Він закривав сонце Західній Німеччині, яке тоненьким
серпанком, що виглядав справа від чорного кола, не міг
освітити ФРН. Тому територія країни була заштрихована
чорним, аби підкреслити засилля мороку у ній. Цікаво,
що автор твору намагався навіть текстурою штриховки
передати ставлення до політичних режимів навколо.
Східну Німеччину він зобразив крапками, буржуазну
Францію – гострими лініями, що наче леза спрямовані
у бік Німеччини. Це підсвідомо формує неприязнь
до Західного світу у глядача. Вважаю, що карикатура
критикує те, що протягом майже всієї Холодної війни
в Західній Німеччині перебували 5–й і 7–й армійські
корпуси 7–ї армії США. Це був кістяк американських
сил, що дислокувалися у межах південного кордону
Німеччини та на західному кордоні Чехословаччини.
У листопаді 1954 р. «Радянська освіта» опублікувала
черговий малюнок авторства М. Славського «Сірники
дяді Сема» [10]. На карикатурі були зображені дві
величезних потворних руки зі скрюченими волохатими
пальцями, що закінчувалися кігтями замість нігтів.
На середньому пальці правої руки був одягнений
перстень, на якому було гравіювання у вигляді знаку
долара. Такий самий символ прикрашав запонку на
полосатому манжеті сорочки, який виглядав з піджака –
натяк на геометрію американського прапора. Центр
композиції був на пачці сірників з надписом «Made
in USA», причому літера S мала форму $. У коробці
було чотири сірники, що замість сірчаних головок
мали голови політичних діячів тогочасності. З них усіх
підписаними на стовбурі сірника були лише німецький
канцлер Конрад Аденауер та корейський президент Лі
Синман. Перший мав ніс крючком, насуплені брови
та примружені очі, рот перекосило у невдоволенні. На
голові у канцлера була одягнена каска, що одночасно
імітувала і середньовічний шолом зі заламаними
рогами по боках. Лі Синман виглядав на карикатурі
як розбещений малюк: округле обличчя було так само
спотворене від емоцій болю, вузькі поросячі оченята
зведені на переносці, з рота стирчали два зуби, а
сама голова перев’язана хусткою, наче у корейського
президента був флюс. З–під вузла на маківці жмутком
стирчало чорне волосся. Інші двоє сусідів по сірниковій
пачці не підписані, проте носили яскраво виражені
монголоїді риси обличчя та мали окуляри. Скоріше за
все, одним із них був Йосіда Сіґеру, тодішній голова
Ліберальної партії Японії, який стояв на чолі країни
від окупації США після Другої світової війни та був
основоположником політичної системи повоєнної
Японії. Інший – Пйон Йон Тхе (Byeon Yeong–tae) –
південнокорейський поет та державний діяч, який з
1954 р. обіймав посаду прем’єр–міністра Республіки
Корея. Він ще 1 жовтня 1953 підписав у Вашингтоні
Договір з США про взаємну оборону та очолював
делегацію своєї країни на Женевській нараді 22 травня
1954 р. щодо питання об’єднання Кореї. Такий висновок
можна зробити, зважуючи на те, що лівою рукою
«монстр США» чиркав по коробку сірником, на якому
було написано ім’я Чан Кайші. Голова китайського
лідера була опущена вниз, у роті залишилося лише два
зуби, а на лівій щоці наклеєний пластир хрестом. У
коливаннях повітря від чиркання сірником Чан Кайші
помітні два слова «Провокації». Найвірогідніше, ця
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карикатура була присвячена Першій кризі в Тайванській
протоці. Це був збройний конфлікт між Китайською
Народною Республікою та Тайванем (або ж Китайською
Республікою). Причина була у контролі над групи
островів біля узбережжя провінцій Чжецзян і Фуцзянь.
У 1954 р. вони знаходилися під юрисдикцією Китайської
республіки. Після початку обстрілів о. Цзіньмень артиле
рією комуністичного Китаю, США як союзники Тайва
ню, думали над застосуванням ядерної зброї проти КНР.
Січень 1955 р. ознаменувався виходом у світ
карикатури М. Славського під назвою «Амерканізована
«ялинка» [11]. Карикатура зображувала кумедну сцену
дарування. Зліва у схиленій позі дарувальника стояв,
скоріше за все, Президент США Дуайт Ейзенхауер.
У нього була непропорційна голова з маленьким
підборіддям, що неймовірно розширювалася догори.
На крючкуватому носі були начеплені темі окуляри,
які приховували вираз очей. На голові – картуз шерифа
зі знаком долара замість зірки. Сам він був одітий
у військову форму замість цивільної. На погонах
так само красувалися знаки «$». З правого боку
до поясу була пристебнута кобура з револьвером.
Навпроти Ейзенхауера стояв маленький пузатий
німець – найвірогідніше це була спроба принизливо
зобразити канцлера ФРН Конрада Аденауера. Проте
цей карикатурний персонаж на нього був схожий, як
кажуть українці, як свиня на коня, тільки шкіра не
така. На вгодованій пиці у нього було відображення
емоцій відданості Америці, очі примружені, пухкі губки
стиснуті, під неголеною шиєю на зав’язках трималася
військова каска. По центру шолома зображена свастика,
з обох боків на кшталт рогів на шоломах тевтонців,
стирчали дві гармати. Правою рукою він віддавав
честь американцеві, ліва була струнко притиснута
до тіла. На лівому плечі видно погон з подвійною
символікою. Це свастика та знак долара. А на шевроні,
пришитому до передпліччя, символ дивізіону СС. Пухке
пузо підперезує пояс, з якого звисають дві гранати
та бойовий ніж. Скоріше за все, художник намагався
намалювати знайому йому ручну протитанкова граната
призначена для ураження танків, а також інших
броньованих цілей РПГ–43, та гранату для боротьби
з броньованою технікою противника, бронемашинами
та легкими танками, що мають броню 20–25 мм,
РПГ–40. Через плече перекинутий і теліпається на пузі
пістолет–кулемет Maschinen Pistole–40. Аби надати
Конраду Аденауера схожості з нацистським лідером,
йому домалювали вуса під носом. Щоб показати ницість
ФРН у порівнянні з соціалістичною НДР, канцлера
зобразили у коротеньких шротиках замість свійського
галіфе. Тонкі волохаті ноги у нього взуті у кирзові
чоботи. Президент Ейзенхауер, неоднозначно лукаво
посміхаючись, протягує Аденауеру в дарунок «ялинку».
Вона зроблена з семи жерел гармат замість стовбура
на основних гілок, де–не–де замаскованих сосновими
худенькими гілочками. Замість прикрас на ній атомна
бомба, ручна осколкова граната Ф–1 та протитанкова
гранат РПГ–43. Увінчує різдвяну красуню замість зірки
нацистська свастика. За підставку ялинці – величезний
символ долара, на якому змією в’ється надпис «Паризькі
і Лондонські угоди».
Очевидно, що поштовхом до створення образів
послугували наслідки Лондонської конференції, яка
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зібрала представників Сполучених Штатів Америки,
Канади, країн–учасників Брюссельського Пакту з
Франції, Великобританії та країн Бенілюксу, а також
Італії та Федеративної Республіки Німеччини у Лондоні
з 28 вересня по 3 жовтня 1954 р. На ній вирішили,
що ФРН мала долучитися до Північноатлантичного
договору, а також, разом з Італією, до Брюссельського
договору. Згодом ті ж положення підтвердили на полях
Паризької міжнародної конференція, яка відбулася
19–23 жовтня 1954 року у столиці Франції. У підсумку
роботи Бельгія, Великобританія, Італія, Канада,
Люксембург, Нідерланди, Німеччина, США та Франція
підписали так звані Паризькі угоди. Тоді Федеративна
Республіка Німеччина отримала повний суверенітет.
Це пославило крапку в окупації країни, а також надало
дозвіл вступити до НАТО.
Список використаних джерел
1. Лук’яненко О. В. Антизахідна істерія у карикатурах освітян
УРСР повоєнного семиліття (1) // Гілея: науковий вісник: Збірник
наукових праць. – К., 2014. – Вип.87. – С.121–124.
2. Лук’яненко О. В. Антизахідна істерія у карикатурах освітян
УРСР повоєнного семиліття (2) // Гілея: науковий вісник: Збірник
наукових праць. – К., 2014. – Вип.88. – С.35–38.
3. Лук’яненко О. В. Україна–Росія–Світ: Бермудський
трикутник у світогляді освітян повоєнних педагогічних інститутів
УРСР // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der
Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine
aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der
Ukrainistik. Bd. 2014 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter
Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München. – Berlin,
2015. – С.484–500.
4. Лук’яненко О. В. Протистояння сходу і заходу в карикату
рах освітян повоєнної України // Культурні практики як чинник
соціокультурної модернізації сучасного українського суспільства:
матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. / за заг. ред. А. І. Литви
ненко, О. В. Лук’яненка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка,
2015. – С.85–102.
5. Славський М. Франко // Радянська освіта. – 1953. – №44. –
С.4.
6. Славський М. Хазяїн нацьковує, собака гавкає // Радянська
освіта. – 1953. – №51. – С.4.
7. D. Cha, Victor. «Rhee–straint»: The Origins of the U.S.–ROK
Alliance // International Journal of Korean Studies. – 2011. – Vol. XV,
No.1.
8. Славський М. Весняна заГРОЗА над Уолл–стрітом //
Радянська освіта. – 1954. – №16. – С.4.
9. Славський М. Затяжне сонячне затемнення над Західною
Німеччиною // Радянська освіта. – 1954. – №27. – С.4.
10. Славський М. Сірники дяді Сема // Радянська освіта. –
1954. – №46. – С.4.
11. Славський М. Американізована «ялинка» // Радянська
освіта. – 1955. – №1. – С.4.

References
1. Lukyanenko O. V. Antyzakhidna isteriya u karykaturakh
osvityan URSR povoyennoho semylittya (1) // Hileya: naukovyy
visnyk: Zbirnyk naukovykh prats’. – K., 2014. – Vyp.87. – S.121–124.
2. Lukyanenko O. V. Antyzakhidna isteriya u karykaturakh
osvityan URSR povoyennoho semylittya (2) // Hileya: naukovyy
visnyk: Zbirnyk naukovykh prats’. – K., 2014. – Vyp.88. – S.35–38.
3. Lukyanenko O. V. Ukrayina–Rosiya–Svit: Bermuds’kyy
trykutnyk u svitohlyadi osvityan povoyennykh pedahohichnykh
instytutiv URSR // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen
Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der
Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale
virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2014 Herausgegeben von
Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner,
München. – Berlin, 2015. – S.484–500.
4. Lukyanenko O. V. Protystoyannya skhodu i zakhodu
v karykaturakh osvityan povoyennoyi Ukrayiny // Kul’turni
praktyky yak chynnyk sotsiokul’turnoyi modernizatsiyi suchasnoho
ukrayins’koho suspil’stva: materialy Vseukr. nauk.–prakt. konf. / za

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

zah. red. A. I. Lytvynenko, O. V. Lukyanenka. – Poltava: PNPU imeni
V. H. Korolenka, 2015. – S.85–102.
5. Slavs’kyy M. Franko // Radyans’ka osvita. – 1953. – №44. –
S.4.
6. Slavs’kyy M. Khazyayin nats’kovuye, sobaka havkaye //
Radyans’ka osvita. – 1953. – №51. – S.4.
7. D. Cha, Victor. «Rhee–straint»: The Origins of the U.S.–ROK
Alliance // International Journal of Korean Studies. – 2011. – Vol. XV,
No.1.
8. Slavs’kyy M. Vesnyana zaHROZA nad Uoll–stritom //
Radyans’ka osvita. – 1954. – №16. – S.4.
9. Slavs’kyy M. Zatyazhne sonyachne zatemnennya nad
Zakhidnoyu Nimechchynoyu // Radyans’ka osvita. – 1954. – №27. –
S.4.
10. Slavs’kyy M. Sirnyky dyadi Sema // Radyans’ka osvita. –
1954. – №46. – S.4.
11. Slavs’kyy M. Amerykanizovana «yalynka» // Radyans’ka
osvita. – 1955. – №1. – S.4.
Lukyanenko О. V., Ph.D. in History, Senior lecturer in Poltava
V. G. Korolenko National Pedagogical University
(Ukraine, Poltava), lukyanenko.ov@gmail.com
«Caricature wars» in the educational media of the Ukrainian SSR
of the «thaw» period (1953–1964) (P.1)
The article illustrates the accents that profile press of the period of de–
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Теоретико–методологічні принципи
краєзнавчих досліджень у науковій
спадщині М. Голубця
Вивчено історико–краєзнавчі дослідження українського вченого
міжвоєнного періоду Миколи Голубця. Його наукова спадщина багата
краєзнавчими розвідками про історичні міста Галичини, окрему групу
робіт формують дослідження з історії Львова. Мета статті полягає в
аналізі теоретико–методологічних принципів, які вчений поклав в основу
своїх краєзнавчих праць. У своїх статтях він застановився над значенням
краєзнавства як науки, метою і ключовими принципами дослідження, окреслив
власне бачення актуальності здійснення краєзнавчих розвідок. Зробив спробу
класифікувати краєзнавчі ресурси, виокремив основні чинники, які гальмували
розвиток краєзнавчих походів, здійснив історіографічний огляд української
і польської краєзнавчої літератури, виділив важливі складові краєзнавчих
досліджень, наголосив на проблемі збереження історико–культурного надбання
краю. Такі комплексні завдання М. Голубець ставив перед краєзнавчою наукою
у 20–30–х рр. ХХ ст.
Ключові слова: Микола Голубець, історичне краєзнавство, міжвоєнний
період, історико–краєзнавчі дослідження, теоретико–методологічні принципи.

Українське краєзнавство пройшло складний і
суперечливий шлях, проте завжди було могутнім
засобом пробудження національної свідомості народу,
його історичної пам’яті. Звернення до краєзнавчої
тематики сприяє впровадженню до наукового обігу
нових джерел. Це дозволяє заповнити «білі» плями
нашої історії, спричинені тривалим пануванням
підцензурної науки.
Сучасні
українські
дослідники
приділяють
значну увагу вивченню різних аспектів історичного
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краєзнавства на регіональному рівні. У цьому контексті
актуальними до сьогодні залишаються дослідження
галицьких науковців, які у міжвоєнні десятиліття
ХХ ст. сформували потужний доробок теоретичних та
методичних засад краєзнавства. Серед провідних вчених
цього періоду, які доносили свої розвідки до галицьких
читачів, були Іван Крип’якевич, Мирон Кордуба,
Кирило Студинський, Василь Щурат, Євген Пеленський
та багато інших [8, с. 7]. Цілий пласт краєзнавчих
досліджень належить перу Миколи Голубця. Його
наукові розвідки заповнили низку прогалин у вивченні
місцевої історії краю. Однак цей напрямок досліджень
вченого залишається не надто відомим, адже більшість
досліджень сучасних науковців пов’язана з мистецькими
студіями М. Голубця [11; 12; 14] та його редакторсько–
видавничою діяльністю [4; 7; 13]. Натомість історико–
краєзнавчі розвідки до сьогодні не мають належної
оцінки. Серед сучасних досліджень варто згадати
публікації Л. Кічури, яка, вивчаючи публіцистику
М. Голубця в контексті суспільно–політичних подій
20–30–х рр. XX ст., серед іншого, виокремила і його
історико–краєзнавчі праці [5; 6].
Микола Голубець (1891–1942 рр.) – галицький
історик, краєзнавець, архівіст, мистецтвознавець,
письменник, перекладач, редактор та активний
громадський діяч першої половини ХХ ст. Отримавши
гімназійну та університетську освіту у Львові, творчу
діяльність розпочав як поет і письменник. У роки
Першої світової війни служив у Легіоні Українських
січових стрільців, брав участь в українсько–польській
війні 1918–1919 рр. Досвід професійної діяльності
здобув у численних періодичних виданнях: у 20–30 рр.
ХХ ст. активно займався редакційно–видавничою
діяльністю [15]. Наукове становлення М. Голубця відбу
лося у середовищі українських наукових, культурно–
мистецьких товариств (Наукове товариство ім. Шевченка
у Львові, Гурток діячів українського мистецтва,
Асоціація незалежних українських митців, Кружок
любителів Львова, Товариство українських бібліофілів).
Зацікавлення М. Голубця краєзнавчими студіями
пов’язане з його діяльністю у «Кружку любителів
Львова», що виник восени 1921 р. під керівництвом
українського історика І. Крип’якевича [16, с. 41].
Безсумнівно, саме в результаті роботи у Кружку
М. Голубець розширив поле своїх наукових дослід
жень, пов’язаних з історією, краєзнавством та
львовознавством. За спогадами його сучасника С. Шаха
він не був «ні з фаху, ні зі студій істориком; він був
радше істориком українського мистецтва» [16, с. 29].
Однак робота у Кружку зацікавила його настільки, що
дослідження рідного міста стало важливою складовою
його наукових студій. Очевидно, саме робота у Кружку
підштовхнула його до поглиблення краєзнавчих і
львовознавчих студій, змусила ґрунтовніше замислитись
над теоретико–методичними аспектами краєзнавства.
Роль і завдання краєзнавства дослідник сформулював
та виклав у серії статей «Наш рідний край» [9].
М. Голубець назвав краєзнавство найшляхетнішою
та найприємнішою наукою, що виступає основою
національної свідомості й патріотизму. Аналізуючи
загальні позиції краєзнавства, він зупинився на окремих
засадничих поняттях. Так, у його дослідженнях поміт
ною є спроба здійснити узагальнюючу класифікацію
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краєзнавчих ресурсів, серед яких автор виділив
пам’ятки «живої і мертвої» природи, історичні та
мистецькі пам’ятки й історико–культурні традиції.
Він окреслив поняття «краєзнавчої прогулянки», яку
вважав реальним засобом пізнання рідного краю.
Свою позицію підсилив твердженням, що книга – це
важливий дороговказ пізнання краю, але «мертва буква»
не має сили переконання без наочної аргументації. Від
звичайної прогулянки, влаштованої заради забави, на
думку автора, краєзнавча, навіть аматорська прогулянка,
мусить відрізнятися елементами науковості та мати
часові рамки (тривати найкоротше від половини дня до
кількох днів чи навіть тижнів).
Однією із ключових перепон до здійснення
краєзнавчих мандрівок дослідник вважав убогість
та скруту українського народу. Хоча, на противагу
цьому, відразу констатував, що багатство галицьких
земель на природні та історичні пам’ятки дозволяє
всім долучитися до пізнання своєї батьківщини. Серед
несприятливих чинників, які гальмували розвиток
туристичних походів, М. Голубець також відзначив
низький
рівень
розвитку
комунікаційної
сітки
(транспортної інфраструктури). Писав, що людина,
яка мала намір подорожувати, просто не знала, куди
їй податися, як раціонально спланувати свій маршрут.
Відтак, запорукою вдало організованої краєзнавчої
прогулянки М. Голубець вважав попередню підготовку.
Її суть вбачав в ознайомленні з тематичною літературою,
яка б дала загальне розуміння щодо природи та
пам’яток обраного регіону. Саме на цьому пункті
дослідник наголосив як на найбільш проблематичному.
Він пояснив, що українці, як недержавний народ,
не мали можливості сформувати хороші краєзнавчі
бібліотеки, музеї, спеціальні видавництва тощо. Як
ганебний факт М. Голубець зазначив, що українська
громада не мала ні краєзнавчої енциклопедії, ані навіть
скромного провідника по краю. Тому, поневолі, основою
для дослідження власного краю стали чужі польські
провідники, які, закономірно, демонстрували перевагу
польської національної спадщини, применшуючи роль
українського культурно–історичного надбання [9].
У цьому контексті, автор подав короткий історіо
графічний огляд краєзнавчої літератури Галичини.
Спершу привернув увагу до «Галицької бібліографії»
І. С. Левицького, «Бібліографії історії польської» проф.
Л. Фінкла, «Бібліографії людознавства» Ф. Гавела та
«Бібліографії слав’янознавства» Е. Колодзєйчика [9],
в яких можна знайти систематичний перелік праць
з різних ділянок, що входять до кола краєзнавства
(архітектури, археології, етнографії, історії, географії
тощо). Автор наголосив, що останні три книги, уложені
поляками для потреб польської науки, звичайно ж,
узагальнили польські наукові напрацювання, у той
час коли український матеріал трактований дуже
побіжно і несистематично. Серед визначних польських
наукових досягнень автор згадав і 13–томну публікацію
«Люд» етнографа О. Кольберга, що містила матеріали
з краєзнавства Волині та Покуття. Згадав дослідник
15–томний «Словник географічний крулєвства Польсь
кего і інших кресув словянських» (Варшава, 1890–
1895). Підсумовуючи, М. Голубець констатував, що за
відсутності українських аналогів, ще довго доведеться
користуватися польськими дослідженнями.
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Наголосивши на скромних можливостях українських
науковців, М. Голубець виокремив і їхні краєзнавчі
здобутки. Підкреслив, що НТШ видало «Матеріали до
української етнології», багатотомний «Етнографічний
збірник». Також відзначив напрацювання українських
дослідників у різних галузях історії, географії,
краєзнавства, зокрема доробки М. Грушевського,
С. Рудницького, С. Томашівського, І. Крип’якевича
М. Кордуби, Б. Януша та ін.
Важливими складовими краєзнавчих досліджень,
на які необхідно звертати увагу, дослідник назвав
археологічну спадщину, народознавство, етнографію,
історико–архітектурні
традиції,
мистецтвознавство
тощо. Вважав це основними шляхами пізнання
традицій та культури рідного краю. Так, аналізуючи
етнографічно–народознавчу
сторону
краєзнавства,
він акцентував на тому, що винятковою верствою
українського суспільства, яка змогла зберегти дух,
традиції прадідів, є «хліборобське селянство» [9].
На переконання автора, ані трудова інтелігенція, ані
міщанство не мають таких стійких звичаїв. З огляду
на це, М. Голубець навів численну кількість запитань,
зауваг, на які слід опиратися при зборі інформації.
Національне розмаїття вимагає скрупульозного підходу
до збирання та опрацювання етноматеріалів, оскільки
подоляни, бойки, гуцули, лемки різняться між собою
як зовнішньо, так і за своїми звичаями, традиціями
тощо. Вагомість вивчення питань, пов’язаних з побутом,
народними віруваннями, прикметами, автор пояснив
потребою формування суспільного досвіду минулого
у найрізноманітніших ділянках людської культури.
Особливу роль М. Голубець відвів історії родинного
життя, генеалогії. Дослідник наголосив, що українці, як
правило, знають історію свого роду до 3–4 покоління,
у той час як у сусідній Польщі нормою є знання
родоводу до 15–20 покоління. У сукупності генеалогія,
побутово–родинна, релігійна історія, етнічний колорит
допомагають створити «живу історію», надати останній
людського виміру [9].
Ще одним важливим інструментом краєзнавчих
розвідок автор вважав дослідження архітектурної
традиції народу. Здатністю витворити свій самобутній
стиль у мистецтві, будівництві може похвалитися далеко
не кожен народ. Відмінною рисою української культури
на тлі сусідніх народів дослідник назвав традицію
дерев’яного будівництва, пам’ятки якої особливо добре
збереглися на Галичині. Посилаючись на статистичні
дослідження В. Карповича [9], об’єктом дослідження
якого було 60 повітів Галичини до Першої світової
війни, автор констатував, що на фоні 2 345 дерев’яних
церков зафіксовано лише 873 муровані. Далі автор
подав статистичну інформацію по населених пунктах,
по етнорайонах, згідно хронологічного принципу на
предмет збереження тут дерев’яних церков. Найдавнішу
дерев’яну пам’ятку відніс до XVI ст., зазначаючи при
цьому, що традиція будівництва дерев’яних церков
підтримується до сьогодення.
Особисто досліджуючи пам’ятки минувшини,
М. Голубець виокремив ключову проблему сучасного
йому краєзнавства – збереження історико–культурного
надбання рідного краю. Насамперед дослідник
зауважив, що на теренах західноукраїнських земель
процес дослідження пам’яток минулого відбувався
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некваліфіковано, хаотично. Це звичайно дало відповідні
результати: нехтуючи правилами археологічних роз
копок, знищено, розграбовано значно більше інформації
та речових пам’яток, аніж збережено. Разом з тим,
багато археологічних досліджень проводили поляки,
німці, яких часто цікавили конкретні дорогоцінні
знахідки, аніж відтворення особливостей історичного
розвитку краю. Ця ж проблема стосується поверхневості
та несистематичності етнографічних досліджень,
збереження пам’яток архітектури, народного мистецтва
тощо.
Розуміючи проблеми українського краєзнавства,
М. Голубець наголосив, що кожну найменшу розвідку
варто проводити цілеспрямовано та з користю для
загальної справи. Тому, обов’язком кожного краєзнавця
вважав
записування,
описування
та
збирання
етнокультурних матеріалів. Зручним засобом для цього
назвав ведення спеціального денника (щоденника,
анкети–питальника). Щоби кожен краєзнавець (фахівець
чи аматор) мав змогу систематично фіксувати важливі
дані про специфіку кожного регіону чи населеного
пункту, автор запропонував опиратися на спеціально
розроблену структуру питальника, який передбачав
детальний перелік чітко сформульованих фахових
питань, згрупованих в окремі тематичні блоки
(наприклад: які є народні свята та пов’язані з ними
традиції й обряди; що народ говорить про сонце, місяць,
зорі; народні вірування про життя, смерть, злих духів;
як люди пояснюють свої сни; яку роботу може робити
тільки мужчина, а яку тільки жінка; народні назви
різних частин тіла; чи є в селі відьми, чарівниці, знахарі
тощо). Подана автором розгорнута схема питальника
охопила широке коло аспектів побутового і духовного
життя людей. Відтак – створила добру основу для
здійснення перших польових краєзнавчих досліджень.
Продовжуючи тему збирання краєзнавчих мате
ріалів, М. Голубець звернувся і до проблеми їх
візуальної фіксації. Тому вважав, що незамінним
помічником краєзнавця повинен стати і фотоапарат,
який дозволив би наглядно зафіксувати стан пам’ятки.
Як позитивну тенденцію свого часу назвав діяльність
таких товариств як «Уфото» та «Плай», члени яких
активно долучалися до справи реєстрації й належної
оцінки природних та культурних скарбів батьківщини
[3, с. 472]. Одночасно закликав і «світлинців–аматорів»
за допомогою фотоапарата рятувати для науки бодай
зовнішній вигляд пам’яток. Адже, сама пам’ятка за
браком фахового догляду чи байдужого ставлення
найближчого оточення, нерідко засуджена на знищення
чи поступову деформацію. Звичайно, М. Голубець мав
розуміння того, що фотографи не можуть врятувати
самих пам’яток, проте для науки можуть зафіксувати
його вигляд на фотоплівці та передати майбутнім
поколінням [3, с. 473]. Дотримуючись цього принципу,
М. Голубець свої дослідження також супроводжував
наочним ілюстративним матеріалом. І хоча Друга світова
війна значно змінила топографію краю, все ж на папері
залишилися зафіксованими цінні факти, які зберегли
автентичні реалії довоєнного часу до наших днів.
У дослідженнях М. Голубець сформував чітке
бачення пріоритетних напрямків розвитку краєзнавчих
досліджень, системи збереження та популяризації
національної спадщини народу. Одним із таких
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напрямків, на думку автора, було всебічне вивчення
та збереження історичних міст. Слід відзначити, що у
цьому аспекті дослідник провів масштабну роботу. Один
за одним вийшли у світ історико–краєзнавчі нариси
«Теребовля», «Безл–Буськ–Звенигород», «З історії міста
Сокаля», «Перемишль», «Княжий Галич», «Щирець» та
ін. Автор акцентував увагу на тому, що саме ці міста
були колискою нашої державності, самобутньої культури
та національних традицій. Однак цим ареал своїх
краєзнавчих досліджень вчений не обмежився, вивчаючи
й інші міста, як наприклад Яворів, Лаврів, Старе Село,
Станіславів, а також об’єкти культурно–історичної
спадщини та унікальні природні ресурси краю. Однією
з найулюбленіших ланок історико–архівних досліджень
для М. Голубця було львовознавство. Багатогранність та
ґрунтовність його львовозначих розвідок закріпили за
ним, на думку мистецтвознавця Т. Стефанишина, звання
чільного й авторитетного дослідника–леополіста [10,
с. 15].
Підводячи підсумки, варто зазначити, що наукова
спадщина М. Голубця багата на різножанрові краєзнавчі
дослідження. На увагу заслуговує його спроба
теоретичного обґрунтування ролі і місця краєзнавства в
системі наук, а також розуміння необхідності здійснити
систематизацію краєзнавчих ресурсів, виділити теоре
тичні та практичні методи проведення краєзнавчих
досліджень. Особливий акцент вчений зробив на
вивчення історичних міст Галичини, які свого часу
відіграли важливу роль в історії українських земель.
Важливий пласт краєзнавчих досліджень вченого
формують численні розвідки, присвячені історії Львова,
пам’яткам архітектури, сакрального мистецтва.
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Theoretical and methodological principles of regional geography
researches in scientific heritage of M. Holubets
This article is devoted to the study of history and regional geography
researchesof Ukrainian scientist of the interwar period Mykola Holubets. His
scientific heritage is rich in regional geography explorations of the historical cities
of Galicia; the researches of the history of Lviv form a separate group of his works.
The purpose of the article is to analyse the theoretical and methodological principles
which the scientist used as the foundation of his regional geography works. In his
articles he pondered the meaning of regional geography as a science, the purpose
and key principles of research, outlined his own vision of the topicality of the
implementation of regional geography explorations. He made an attempt to classify
regional geography resources, identified the main factors hindered the development
of regional geography campaigns, made historiographical review of Ukrainian
and Polish regional geography literature, highlighted the important components of
regional geography studies, emphasized the problem of preservation of historical and
cultural heritage of the region. These complex tasks were assigned by M. Holubetsto
regional geography science in the 20–30s of the XX century.
Keywords: Mykola Holubets, historical regional geography, interwar period,
history and regional geography researches, theoretical and methodological principles.
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The Rise of the Far–Right in Hungary
(1990s–2016)
The article deals with the growth of far–right movement in Hungary, first of all
of Jobbik party. Shown is its activity in the last decade, its program principles and
international policy, including its attitude to the European Union, the United States,
Russia, and, especially, Ukraine. Singled out are the party’s traits which draw mass
support of the Hungarian population. Displayed are its methods of mobilization of the
electorate, especially the young.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
The far right is again on the rise in Europe. The
2014 European parliamentary elections clearly show the
impressive growth (over 50 percent) of the popularity of
the European far–right parties compared to the previous
elections of 2009. The growth of political influence of
the far–right movement in Europe in recent years is a
phenomenon caused mostly by immigration. Hungary
has not experienced a serious inflow of immigrants, thus
the growth of the far–right movement in Hungary is
caused mostly by other reasons, though immigration also
played a significant role. The study of the Hungarian far–
right movement is important for Ukrainians since it will
help them better understand general trends of far–right
movements in Europe and Ukraine. For example, Ukraine’s
Svoboda party has many traits typical of far–right parties in
the European Union. Besides, there is a possibility that the
far–right will come to power in Hungary in the foreseeable
future. Thus, studying the Hungarian far–right is a topical
subject.
The far–right movement in Hungary is represented, first
of all, by the so–called Jobbik party (the «Movement for
a Better Hungary») whose popularity has been constantly
growing since its inception in 2003. As a result of the 2014
Parliamentary elections, Jobbik polled 20% of the total
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vote that made it the third largest party in the Hungarian
parliament. That was the best result of all Europe’s right–
wing parties in recent years.
The growth of Jobbik’s political influence draws
attention of analysts in many countries. Various aspects
of the party’s activity are analyzed in the works of such
political analysts as N. Nogradi [1], J. Kirchick [2],
G. Schopflin [3], M. Varda [4], B. Whelan [5], and others.
Most analysts explore Jobbik’s internal issues, especially
its attitude to Jews, Gypsies, and LGBT persons. The aim
of this article is to show the growth of Jobbik’s political
influence beginning from its inception in 2003, single out
the party’s traits which draw mass support of the Hungarian
population, display the party’s attitude toward the European
Union, the United States, Russia, and Ukraine.
The roots of Jobbik can be traced back to 2002 when
it appeared as an offshoot youth organization of the
moderately right–wing Fidesz party. Its full name at the time
was «Right–Wing Youth Community». In October 2003
it was transformed into a political party under the name
«Movement for a Better Hungary» or Jobbik.
For the purpose of getting into parliament in the 2006
elections, Jobbik formed an alliance with the «Hungarian
Justice and Life Party» (MIEP), a far–right nationalist
political party founded in 1993. MIEP’s ideas were in many
respects similar to those of Jobbik, namely, nationalism,
anti–Communism and anti–Semitism; restoration of
Hungary’s pre–Trianon borders; criticism of the IMF, the
EU, the United States, Israel and multinational corporations.
Its major base of support was (in contrast to Jobbik that
tried to appeal first of all to the young city dwellers and
rural population of the poor eastern regions) the elderly
middle class urban voters who lived in wealthy city districts
[6, p. 218–219]. MIEP managed to get to parliament in
1998 with 5, 5% of the vote, but failed in 2002 when it
gained only 4.4%. A third partner in the alliance was the
«Independent Smallholders Party» (FKgP). The alliance,
however, failed to get to parliament. After this failure
Jobbik decided to act alone and managed to win over
almost all former supporters of the MIEP party. In fact, it
became the major representative of the Hungarian far–right
movement and in 2010 it managed to get to parliament with
12.2 percent of the votes.
The years from 2002 till 2006 in the history of Jobbik
are often called «dark years» by its current leadership [4,
p. 794]. The party was supported by only 2 percent of the
population at the time. The things radically changed in late
2006, as a result of a violent protest caused by the leak of
information from the then governing Socialist party. The
leaked to the press documents showed how the Socialist
Prime Minister Ferenc Gyurcsany manipulated public
opinion during the 2006 election campaign. In the fall of
2006 tens of thousands of right and far–right demonstrators
clashed with the riot police, defeated them and ravaged the
headquarters of the national television [4, p. 795]. During
the time of this violent riot Jobbik took over the role of
MIEP in organizing mass protests. The MIEP leader, Istvan
Csurka, was booed by the crowds when he tried to speak.
In response to the government’s refusal to resign after
the revelation of the leaked documents, Jobbik set up the
Hungarian Guard (Magyar Garda) to mobilize the public
around its ideas. The Guard showed the determination
and strength of the new far–right party, its ability to
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take decisive and bold actions. The black uniforms and
symbols of the Hungarian Guard resembled those of the
fascist movements in the 1930s and brought accusations
of fascism from some of the press. However, the Guard
was a successful idea and led to a significant increase
in Jobbik’s popularity, especially among the young. The
growth of Jobbik’s popularity after the violent events of
2006 is impressive. In the 2009 European parliamentary
elections the party got 427,773 of the vote; in the 2010
Hungarian parliamentary election it received 855,436 and
over a million (1,020,476) in the election to the Hungarian
Parliament in April 2014 [4, p. 793].
In 2007–2009 the Hungarian Guard was widely used
by Jobbik for mobilization of the population on anti–
Roma issues. The Guard’s numerous marches against
«Gypsy crime» brought Jobbik much publicity in the press
and hence popularity among the public in general. Most
analysts believe that the establishment of the Hungarian
Guard brought Jobbik much more popularity than its
program. Wide–spread anti–Gypsy sentiments in Hungary
were skillfully used by Jobbik leaders for mobilization of
the population. Roma or Gypsies comprise according to
different data from 5 to 7 percent of Hungary’s population
and its number is constantly growing due to high birth rates
[7, p. 331]. Some demographers predict that due to high
birth rates the Gypsies may become the majority by the
end of the 21st century. For example, in 1996 in the town
school of Gyongyospata there were 46 Gypsy children out
of 250; in 2011 the number of Gypsy children was 110 out
of 200 [8, p. 49]. Jobbik accentuates that there are forms of
crime specific for the Gypsy such as theft of scrap metal,
knife–fighting, mass involvement in fights, etc. [4, p. 709].
Before it got to parliament, Jobbik stressed that Roma have
a genetic predisposition to crime, that criminality was in
the Gypsy blood [9]. After getting to parliament, to avoid
accusations of racism, Jobbik started to claim that it is
Roma culture (socio–cultural background), not ethnicity that
encourages crime [4, p. 800]. Many Hungarians, especially
in the villages, feel offended by the significant welfare given
to large and idle Roma families. Besides, it is practically
impossible to integrate Gypsies into Hungarian society.
Even the communist government failed to do that. Gypsies
rejected numerous benefits and refused to be assimilated.
Hungarian political establishment cannot solve this problem
since they are expected to be «politically correct.» As a
result, frustrated Hungarians turn to the radical Jobbik,
which proposes a simple solution to isolate Gypsies in
ghettos and pay them welfare only if they would keep their
houses and gardens clean and send their children to school.
The school is regarded by Jobbik as an important tool for
assimilation [10]. Gypsies are usually accused of petty
criminal activity and parasitic way of life at the expense
of welfare programs. «Who does not work also should not
eat», – stressed in Jobbik’s political program. Thus, Gypsies
are typically portrayed as very different from «tax–paying,
hardworking Hungarians» [1]. The Gypsy question is an
excellent opportunity for Jobbik to mobilize population.
Most Gypsies live in dare poverty and experience all kinds
of discrimination. A survey conducted in 2011 showed
that three quarters of Roma male population and almost
90 percent of the Gypsy women of the working age were
unemployed [9]. Jobbik’s statements about the Gypsy
crime do not look groundless. According to a police report,
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«almost all cases of theft in rural areas and about 70 percent
in towns and cities were related to Roma people» [11,
p. 122].
In 2009 the Hungarian Guard was forbidden by the
authorities, but it soon revived under different names. The
most known is the New Hungarian Guard. Jobbik’s leaders
officially deny their connections with these paramilitary
structures, but it is not a secret who is in charge of these
paramilitary groups. After 2009 the Guard still helped Jobbik
to continue its original policies. The most notable of such
events occurred in 2011 when the New Hungarian Guard
organized anti–Roma mobilization in Gyongyospata. As a
result, the Gypsies had to abandon the town, the anti–Jobbik
mayor resigned, and a new mayor, a member of Jobbik, was
elected in the ensuing local elections [4, p. 803].
Jobbik’s ideology has touched the hearts of many
Hungarians. It reflects dissatisfaction of many Hungarians
with the policy of the European Union. When Hungary
joined the EU many Hungarians hoped for radical
improvements in their living standards. It did not happen.
Since 1989 Hungary has been going through deep social,
political and economic transformations which shake the
country. The communist legacy is still felt in Hungary.
Many people raised under communism are passive and
have collectivistic mentality; they failed to adjust to
capitalism with its new technologies, liberalism, and
individualism; they still believe that the government should
solve their problems. Similar tendencies can be traced in
Eastern Germany, the territory of the former communist
German Democratic Republic. Capitalist transformations
deepened class divisions and enhanced social tensions in
Hungarian society. According to the survey conducted by
Pew Research Center in Hungary in 2009, 72 percent of
respondents believed that life was better under communists,
and 77 percent were dissatisfied with democracy in general
[6, p. 229]. Jobbik actively plays on these feelings of
frustration and advocates secession from the EU. It blames
Brussels for multiculturalism and globalization, which
will «destroy Hungary’s uniqueness and independence».
According to Gabor Vona, Jobbik’s leader, the EU wanted
Hungary to join the union only to make Hungarians
slaves and get cheap workforce. Jobbik promised to
protect «ordinary people» from the havoc of neoliberal
capitalism. The number of voters with rightist views is
constantly growing in Hungary. In 1994 only one–fifth of
the Hungarians held rightist views; in 2009 over 50 percent
were inclined to the right and 24 percent to the far–right
[10]. In the foreign policy, Jobbik proposes to look to the
east, first of all, Russia, China, India, Turkey, and Iran. In
2012 Jobbik’s representatives symbolically burned the EU
flag in front of the EU mission in Hungary [10].
In 2009 three representatives of Jobbik were elected to
the European Parliament where they founded the so–called
Alliance of European National Movements which united
far–right groups from several countries. From December
2013, the leader of the alliance is Bela Kovacz, a Jobbik
representative. Ukraine’s Svoboda party joined the Alliance
as an observer. On February 1, 2011, Bela Kovacz told in
an interview to a Ukrainian newspaper «Старий замок
Паланок» about close cooperation and similarities between
Jobbik and Svoboda parties. In March 2014, however,
Svoboda left the alliance after it had supported Russia’s
aggression against Ukraine.
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Jobbik’s ideology appeals to the patriotic feelings
of its electorate by the stress on the Historical Greater
Hungary, as it looked before the First World War. Hungary
lost about 70 percent of its previous territories as a result
of the war. Jobbik tries to represent itself as protector of
all ethnic Hungarians who live outside of the country’s
present borders. Today about 2.5 million or one–fourth of
the Hungarians live outside Hungary, mostly in Slovakia,
Romania, Serbia, and Ukraine. Nostalgia for the «glorious
past» is quite widespread in Hungary. James Kirchick, an
American–Jewish analyst, was shocked during his first
visit to Hungary by «the prevalence of bumper stickers
and postcards depicting Greater Hungary» [2]. Jobbik
actively publishes and spreads these maps for the aims of its
propaganda. The party insists on giving Hungarian passports
to all ethnic Hungarians and advocates «reunification»
of former territories. At the same time the party insists
that Hungarians who live abroad should remain on their
territories and should not try to immigrate to the mother
country. In such a way Jobbik tries to retain Hungarian
influence in the former territories with the further aim of
reunification in the future. Jobbik seems to advocate the
ethnic concept of nation, rather than the political one.
Many Hungarians are drawn to Jobbik because of the
so–called Jewish issue. Anti–Semitism has deep roots in
Hungary which has the third biggest Jewish population
in Europe [12]. Jobbik leaders try to play on the emotions
of frustrated Hungarians who seek a simple explanation
to their failures in careers. Jobbik’s rhetoric of «Israeli
occupation of Hungarian business» and the «world Jewish
conspiracy» warms the hearts of such people. In 2013
a representative of Jobbik in the Hungarian parliament
«called for Jewish citizens to be registered separately by
the authorities as potential national security risks» [12]. On
May 1, 2013, Jobbik organized an anti–Jewish meeting in
Budapest attended by «thousands of ultra–right wingers»
[12]. Jews are often accused of promoting cosmopolitism
with the aim of coming to power which they need to destroy
Hungarian values and exploit the country’s resources [1]. In
contrast to many other far–right parties in Europe, Jobbik,
at least till the 2015 refugees crisis, spoke favorably about
Muslims, especially Iranians and Palestinians, apparently
because of the shared hatred of Israel. Jobbik leaders
also try to deny the Holocaust or at least lessen its effect.
They call it unrealistic or at least heavily exaggerated. It
is estimated that about 600 000 Jews perished in Hungary
under the fascist regime. In demonstrations organized by the
Jobbik party numerous posters presenting the Holocaust as a
fake can be seen all around the country [1]. In 2011 Gergely
Kulcsar, a Jobbik MP, called the Holocaust a lie and spat on
a Holocaust memorial [13].
The issues of Roma and Jews are constantly stirring
up by Jobbik. Some of Jobbik MPs even said that Gypsies
are a biological weapon of the Jews [9]. Jews in Jobbik’s
propaganda became external enemies while Gypsies the
internal ones. This rhetoric of internal and external enemies
helps Jobbik in mobilizing its radical electorate. These two
groups in fact play the role of important ethnic «others»
who are needed for splitting society and mobilization of its
radical groups. The Jewish reaction to Jobbik’s anti–Semitic
policy is rather strong, since Jews are much more organized
internationally than Gypsies. The World Jewish Congress
that was held in Budapest in May 2013 urged Hungary to
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«crack down on the far–right Jobbik party». In a resolution
passed by the Congress the Jews stated that «Budapest
must recognize that Jobbik poses a fundamental threat to
Hungary’s democracy» [14]. A number of surveys showed
that from 2010, the time Jobbik came to parliament, the
anti–Roma and anti–Jewish sentiments in Hungary started to
grow considerably [9].
To justify its anti–Jewish and anti–Roma policy and to
unify Hungarians, Jobbik applied the political philosophy
of Turanism, which gives an ideological background to
the statements about the racial peculiarity of Hungarians
and to the slogan «Hungary for Hungarians!» According
to the Jobbik leader, Gabor Vona, «an alliance based and
developed on the principles of Turanism instead of the
Euro–Atlantic alliance would be more effective in serving
the needs and interests of our nation» [2]. Turanism is not a
Jobbik invention. It was used in the 1930s by the Hungarian
fascists and other far–right groups to demonstrate the
uniqueness of the Hungarian nation «which originated from
the Ural–Altaic race». However, this stress on the pagan
Ural–Altaic race is tightly intertwined with the stress on
Christianity and Christian values. Christianity in Hungary,
and not only there, is often used for inspiring nationalist
feelings among the masses. In the words of Hungarian
analyst Noa Nogradi, «Christianity and nationalism
are closely bonded in Hungary, a traditionally Catholic
country» [1]. Jobbik advocates studying Christian ethic in
schools, spreading the influence of the Catholic Church in
the army, prisons, educational institutions, etc. The stress
on Catholic values leads Jobbik’s leaders to criticism
of various modern «deviations» such as homosexuality,
transvestitism, bisexuality etc. In 2012 the Jobbik faction
in Parliament submitted a bill banning the «promotion of
sexual deviations». The bill called for prohibition of positive
presentation of LGBT behaviors in the media. The offered
punishment was an 8–year term in prison. However, due to
resistance of other factions the bill did not pass [9]. Jobbik
also advocates for reintroduction of death penalty, ban on
abortion, removal of bums from public places, and stricter
punishment for crime in general.
Recently with the evolvement of crisis in the Middle
East, which caused the flood of refugees to Europe, Jobbik
decided to actively play on the fear of immigration to
mobilize and enlarge its electorate basis. Immigration
in Jobbik’s rhetoric is often associated with terrorism
(«immigration and terrorism go hand in hand»). Jobbik
stressed that the EU was not able to protect itself from
immigration and thus terrorism; that is why it was the task
of Jobbik to do that. In November 2015, Jobbik organized
a demonstration in front of the Representation of the
European Commission in Hungary under the slogan: «We
don’t want immigration! We don’t want terrorism!» [15].
Gabor Vona proclaimed that immigrants flee not directly
from war zones, but from refugee camps in safe countries;
thus they were interested not so much in security as in a
better life. Jobbik considers the EU’s idea about quotas
and relocation of immigrants across the EU as absurd. In
2015 the party put forward an idea to hold a referendum on
quotas. The idea of referendum was criticized by Jobbik’s
rival party Fidesz and by its leader Viktor Orban. A year
later, however, the leader of the ruling Fidesz party decided
to implement the idea of referendum for mobilization of
the electorate. The referendum was held in October 2016.
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By holding the referendum, Fidesz demonstrated that
it can adopt the ideas of its rivals to attract right–wing
electorate. After the last elections of 2014 Jobbik became
the second most powerful force in Hungarian politics and
the major rival of the ruling Fidesz party which has already
implemented at least 10 ideas proposed by Jobbik [16].
Jobbik’s anti–immigration rhetoric had some positive points,
however. It led to consolidation of the Hungarian nation and
the growth of national consciousness. Immigration scared
many Hungarians, who started to pay more attention to the
cultural differences between immigrants and themselves
and better understand the values which unite the Hungarian
nation.
Many liberal politicians in Europe justify immigration
by the demographic crisis. Europe is getting older year after
year and has fewer and fewer children. Thus, soon it would
be very difficult for the EU’s economies to support the
aging population. Jobbik believes that such attempts to solve
the demographic problem with the help of immigration will
lead to the clash of cultures. Jobbik offers its own recipe
for solving the problem of the elderly in Europe. Instead
of immigration, Jobbik proposes «residential construction
and housing developing program» [17]. It will stimulate the
young to produce more children, Jobbik believes. Similar
solutions are proposed by Ukraine’s Svoboda party.
Besides the EU leadership, Jobbik also blames the
United States for unleashing the conflict in the Middle East
that brought hundreds of thousands of immigrants to the
EU during the last several years. This criticism plays into
the Kremlin’s hands. Russian president Vladimir Putin tries
to use European radicals to split the EU and he maintains
cordial relations with the Hungarian right and far–right. In
2013 the leader of Jobbik, Gabor Vona, was invited to visit
Moscow. The Jobbik web site presented the visit as a critical
breakthrough which «clearly demonstrated that Russian
leaders consider our party their partner» [18]. Jobbik
constantly criticizes Hungary’s Euro–Atlantic relations and
that pleases the Kremlin well. Jobbik called the dubious
referendum in Crimea in the spring of 2014 a «sample
for imitation» and hope for Transcarpathian Hungarians
and sent its observers to the peninsula [19]. Gabor Vona
expressed a wish for Hungarians to leave the EU and join
Putin’s Eurasian Union instead. The Jobbik faction in the
European parliament voted against the associated agreement
between the EU and Ukraine. Jobbik faction in the
Parliamentary Assembly of the Council of Europe expressed
statements that pleased the Kremlin much. Namely, that
Crimea is Russian and Trascarpathia is Hungarian, that
Ukraine is an artificial state and the Ukrainian government
is illegitimate. It called the Euromaidan in Kyiv a putsch
organized by the US intelligence services and expressed
sympathy to the separatist republics in eastern Ukraine.
The Jobbik faction also stated that Hungarian minority
in Transcarpathia must get a status of full regional
autonomy [20]. Jobbik recognized the elections held in
self–proclaimed Donetsk People’s Republic and Luhansk
People’s Republic in 2014 and sent observers there. The
people who live in these so–called republics were called
by Jobbik «the local Russian community with Ukrainian
citizenship» [21]. Kyiv correspondingly was accused of
violating of fundamental rules of democracy by «waging a
war on its own citizens» [21]. In concert with the Kremlin,
Jobbik advocated federalization of Ukraine [22]. In May
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2016, the party stated that «Jobbik has always urged to lift
the sanctions from Moscow as well as to develop closer ties
with Russia» [23]. The cooperation between Jobbik and the
Kremlin was so clear that some analysts in the West started
to doubt Jobbik’s independence [24]. Thus, it does not look
strange that in October 2015, the European parliament
accused a Jobbik representative Bela Kovacs of espionage
in favor of Russia and deprived him of parliamentary
immunity.
After the Brexit, Jobbik started to advocate the creation
of «Europe of nations». Thus, according to its official
statement, «the European Commission and European
Parliament should be subordinated to member states and
national governments, and given coordination powers at
most» [25]. Such statements please the Kremlin which is
very much interested at least in weakening the EU’s strength.
Jobbik does not seem an unusual phenomenon for
Hungary. The right ideas are quite widespread in the
country. Hungary does not have a long history of democratic
traditions. It used to live for a long time under monarchy,
dictatorship, and even had an experience of a direct fascist
rule. Even relatively recently in 2008 a general population
survey showed that 75 percent of respondents believed
that their country should be governed with an iron fist by
a strong leader [26]. Thus, it will probably take a long
time for liberal ideas to take firm roots in the country. It
likens Hungary to Ukraine to some extent. It is possible
to draw parallels between the ideologies of Jobbik and
Ukraine’s Svoboda party. They have such common traits as
homophobia, anti–Semitism, anti–globalism, state control
over strategic sectors of the economy, policies of order,
criticism of immigration and European integration policies,
populism, patriotic and confrontational rhetoric, glorification
of the past, firm pro–family policies, anti–abortion issues,
anti–Communism, torchlight processions, etc. Between 2009
and 2014 the relations between Jobbik and Svoboda were
quite cordial. In 2014 after the Russian aggression against
Ukraine and Jobbik’s support of the Kremlin’s policy the
relations became strained. In February 2015 in Budapest
there was a torchlight procession organized by HVIM (neo–
Nazi youth organization) and Jobbik dedicated to the issue
of Hungarian minority in Ukraine. The Hungarian far–right
opposed the campaign for military conscription in Ukrainian
Transcarpathia. Istvan Szavay, Jobbik’s vice–chairman,
declared at the event that the United States and other
western states should not provide Ukraine with military
help. He also praised Sergey Lavrov, Russian foreign
minister, for singling out Transcarpathian Hungarians of
Ukrainian society [27].
In July 2016 Jobbik expressed solidarity with the Polish
Sejm’s statements on the Ukrainian nationalists in the time
of the Second World War and condemned the «chauvinist»
Ukrainian Insurgent Army (UPA) for «the anti–Polish
atrocities that claimed the lives of around 100 thousand
people» during the so–called Volhynia massacre. The
statement reads: «Jobbik respectfully commemorates the
Polish people murdered by the Ukrainian Insurgent Army
during World War II» [28]. The statement does not mention
the «retaliating actions» of the Polish Home Army (Armia
Krajowa) against thousands of Ukrainian peasants. All
blame was placed exclusively on Ukrainians.
Jobbik is constantly demanding «full territorial
autonomy and the relating rights for self–governance
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in terms of language use, education and culture» for
Hungarians that live in Ukraine [28]. In general, Jobbik
practically always condemns the external and internal
policies of the Ukrainian government. The Hungarian–
speaking minority in Ukrainian Transcarpathia amounts,
according to different data, from 150,000 to 200,000.
Hungary in many ways has been trying to support this
minority from the early 1990s. Dozens of thousands of
Ukrainian Hungarians have obtained Hungarian citizenship.
In 1994 Budapest established the Ferenc Rakoczi II
Transcarpathian Hungarian Institute, a private institute of
higher education which is also totally financed by Hungary.
The language of instruction there is Hungarian. With
the aim of supporting Hungarian education and culture
in the area Budapest pays cash benefits to health and
education workers who speak Hungarian. About a hundred
of Hungarian schools and kindergartens in the region are
supported by the Hungarian government. The Hungarian
parliament has established special business grants for
Hungarian–speaking businessmen who start their businesses
in the region. Thus, Budapest has been conducting a policy
in Ukrainian Transcarpathia which corresponds to Jobbik’s
wishes, namely, to encourage ethnic Hungarians to stay in
the area.
Rumors of the popularity of Hungarian separatist ideas
in Transcarpathia became especially widespread in 2014
when Russia attacked eastern Ukraine and Jobbik declared
that the lands of Transcarpathia should be returned to
Hungary. In fact, such rumors seem to be exaggerated.
«This is a multicultural land of peace. It is a very big
mistake to think that we are separatists», said Karolina
Dorcsi, a professor of political science at the Ferenc
Rakoczi II Transarpathian Hungarian Institute [29]. On the
other hand, ethnic Hungarians of the region «asked the local
government to create a special Hungarian district that would
include all the main population centers where Hungarian
communities live» [29]. They submitted an appeal to the
region council, but it has been under consideration over half
a year already. Probably the authorities do not want to give
more rights to the Hungarian minority for political reasons.
«We’ll see how the situation with special status for Donbas
ends. If the Russian minority gets special rights, all the
minorities will get them», said Dorcsi [29].
The Jobbik party has achieved an especially impressive
success in mobilizing the young through the Internet. The
young, people under 35, comprise over 40 percent of the
Jobbik voter base [26, p. 23] As well as in other European
far–right parties Jobbik’s supporters are predominantly
men. They comprise 66 percent of the party’s voters [26,
p. 23]. To attract the youth, Jobbik has created a modernized
youth subculture: folk music and «national rock» festivals,
summer camps, various clubs and events, uniforms, stylish
t–shirts and fashion brands, etc. The party also pays
considerable attention to the issues of material concern
important to the youth such as unemployment, college
scholarships, housing, etc. [30, p. 21]. Another important
factor that attracts the youth to Jobbik is that the party
leadership is predominantly young, mostly in their 20s and
30s. It seems that Jobbik’s young leaders better understand
the needs of the young. The party is especially popular with
the youth who vote for the first time [31].
Previous analyses indicate that most adherents of the
far–right parties in Europe, including Hungary, were rural
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inhabitations and not very well educated town dwellers.
However, recent data show that urban and well educated
strata are becoming more chauvinistic and receptive to
far–right ideology [8, p. 11]. According to a 2015 poll,
Jobbik was the most popular party with university students
[32]. Jobbik is also Hungary’s most popular party online,
«getting the most ‘likes’ and having the broadest reach [32].
Jobbik created networks which are independent from the
mainstream media, so the government cannot influence them.
In general, after the elections of 2014 Jobbik has been
moving from its radical positions toward the political center.
Recently Jobbik leaders quite often deny accusations of
anti–Semitism and xenophobia. Moreover, they have offered
apologies for the statements and actions of some of the
party’s most radical members [33]. In such a way, Jobbik
is getting more serious chances to win the parliamentary
elections of 2018. Jobbik’s softened policy is also revealed
in its so–called roundtables with intellectuals. Thus in
September 2016 at such a roundtable attended by around
150 well–known and influential intellectuals, Gabor Vona
spoke about building bridges between different groups
in society and laying foundations for so–called modern
conservatism. The aim of modern conservatism is to «create
a balance between order and liberty so we could achieve
external and internal freedom» [34].
Summing up the material we can make some
conclusions.
Jobbik sharply reduced the desire of immigrants to settle
in Hungary. Immigrants usually do not go to the countries
with strong far–right movements.
Jobbik has become especially popular with the young.
Jobbik is a young party with young leaders that actively use
innovative methods of mobilization (Internet, creating a youth
subculture, etc) Most of the party’s activity is aimed at the
young. Thus, the party has good perspectives for the future.
The example of Jobbik shows how the far–right can
influence the center right (Fidesz) which adopted and
implemented a number of Jobbik’s ideas.
Jobbik is gradually giving up its most extreme rhetoric,
trying to attract broader segments of the population. It has
real chances to come to power in 2018 either alone or in
the form of coalition with Fidesz. If it comes to power, the
party will probably soften its radical pro–Russian, anti–
Euro–Atlantic, and anti–Ukrainian rhetoric. Perspectives
for relations with Ukraine look not very good, however.
The hottest issue will be the question of granting broad
autonomy to the Hungarian minority in Transcarpathia.
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Розглядається зростання популярності крайньо–правого руху в Угорщині,
перш за все, партії Йоббік. Показано її активність в останнє десятиліття,
програмні принципи та міжнародну політику, включаючи її ставлення до
Європейського Союзу, США, Росії, та, особливо, України. Виокремлено
характерні риси які забезпечують партії широку підтримку угорського
населення. Продемонстровано методи крайньо–правих для мобілізації
електорату, особливо молоді.
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Образ Богдана Хмельницького в матеріалах
XXIV Всеукраїнської наукової історико–
краєзнавчої конференції «Козацтво в історії
України (до 360–річчя битви під Батогом)»
Проаналізовано образ Б. Хмельницького, окреслений у матеріалах XXIV
Всеукраїнської наукової історико–краєзнавчої конференції «Козацтво в
історії України», присвяченої 360–річчю битви під Батогом. Історіографічне
значення цього збірника полягає в тому, що в ньому представлено найновіші
історико–краєзнавчі дослідження з історії козацтва за останні п’ять років.
Характерною особливістю опублікованих матеріалів є те, що в більшості з них
фігурує постать Б. Хмельницького, рішення та вчинки якого спричинили низку
подій української історії середини XVII ст.
Ключові слова: образ Богдана Хмельницького, історико–краєзнавчі
дослідження, матеріали конференції, сучасні історики.

У червні 2012 року на базі інституту історії,
етнології та права Вінницького державного педаго
гічного університету імені Михайла Коцюбинського
відбулася XXIV Всеукраїнська наукова історико–
краєзнавча конференція «Козацтво в історії України»,
присвячена 360–річчю битви під Батогом. За резуль
татами роботи конференції видано збірник, який уміщує
понад шістдесят наукових статей з різних аспектів
історії українського козацтва. Характерною особливістю
опублікованих матеріалів є те, що в більшості з них
фігурує постать Б. Хмельницького, рішення та вчинки
якого спричинили низку подій української історії
середини XVII ст.
Метою цієї статті є узагальнення рис образу
Б. Хмельницького, окреслених у наукових статтях вище
зазначеного збірника.
Одним з образів гетьмана, відтвореним на сто
рінках видання, є портрет непримиренного борця з
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католицизмом. На думку С. С. Богатчук, головною метою
Б. Хмельницького, який очолив усенародне повстання
1648 р., був захист православної віри та ліквідація унії.
Б. Хмельницький постає оборонцем Православної
Церкви, людиною, яка не втручалася у її внутрішні
справи, але ставилася до неї з пошаною. Унаслідок
встановлення між державою і Церквою дружніх партнер
ських відносин останню звільнено від податків [1, с. 14].
Кмітливим та обережним політиком, який хотів
скористатися внутрішньою кризою в Польщі та зару
читися підтримкою сусідніх держав, постає Б. Хмель
ницький у публікації Є. С. Горб. Автор доводить, як
тільки Б. Хмельницький отримав звістку про смерть
короля Владислава IV, то одразу ж звернувся до
московського царя Олексія Михайловича, заохочуючи
його до кандидатури на престол і обіцяючи військову
допомогу. Є. С. Горб переконаний, що це було нещире
бажання гетьмана: очевидно, він хотів втягнути царя
у війну з Польщею [2, с. 66]. Б. Хмельницький пильно
стежив за ходом виборчої боротьби в Речі Посполитій.
Дослідник показує гетьмана симпатиком слабкого,
вихованого за кордоном, але чужого шляхетським
звичаям Яна Казимира, якому Б. Хмельницький
відправив листа, де обіцяв у разі потреби підтримати
його кандидатуру зброєю. Також Б. Хмельницький
вислав листа до мешканців обложеного Замостя, у якому
висловлювалися думки щодо швидшого вибору короля,
яким, на переконання гетьмана, мав стати Ян Казимир.
Проте ці листи, впевнений Є. С. Горб, не можна вважати
щирою підтримкою від гетьмана Війська Запорізького.
Той знав устрій Речі Посполитої і мав добре розуміти,
що король не може вирішувати важливі справи без
сейму та сенату [2, с. 67].
Намагаючись втягнути у війну проти Польщі ще й
Семиграддя, Б. Хмельницький у листопаді 1648 року
закликав семигородського князя Дьордя Ракочі чим
швидше вислати своє військо на Польщу й обіцяв
незабаром рушити зі своїми полками йому на підмогу. У
листі до князя Ракочі гетьман, певною мірою, виглядав
демагогом, адже згадував щасливі часи панування
короля Стефана Баторія, який походив зі Семиграддя
і ставився до козаків з великою прихильністю. Однак
усі ці плани залишилися лише на папері [2, с. 67].
На переконання О. П. Григоренка та С. М. Єсюніна,
вступивши 1648 року в переговори з польським урядом,
Б. Хмельницький припустився помилки: погодився
відвести селянсько–козацьку армію в східні і центральні
райони України [3, с. 54].
В аналізованому науковому збірнику вміщено низку
публікацій, присвячених битві під Батогом 1652 р.
Автори називають цю битву найяскравішою сторінкою
воєнного мистецтва Б. Хмельницького, вершиною його
полководської майстерності, вказують на об’єктивне
оцінювання ним політичного становища. Воєнний
талант Хмельницького в битві під Батогом порівнюють з
перемогою Ганнібала над римською армією під Каннами
[4, с. 9].
Науково–методичне
зацікавлення
викликають
перевидані «Методичні поради студентам з вивчення
Жовтоводської, Корсунської, Пилявецької, Зборівської й
Батозької битв», підготовлені професором Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського М. М. Кравцем у 1981 році. Докладно
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характеризуючи перебіг названих битв, автор змальовує
Б. Хмельницького як талановитого організатора та
виразника інтересів козацько–селянських мас у боротьбі
проти Польщі, але при цьому образ гетьмана позбав
лений державотворчих ініціатив щодо створення
Української суверенної держави [5, с. 218]. З огляду
на репресивну ідеологію СРСР на початку 1980–х рр.
висловити таку думку було вкрай небезпечно. У неза
лежній Україні у переможних діях козацького війська
на Жовтих Водах, під Корсунем, Пилявцями й особливо
в Батозькій битві професор М. М. Кравець зображує
Б. Хмельницького як видатного воєначальника, який
якнайкраще використав арсенал стратегічних і тактич
них засобів Запорозької Січі та розвинув їх далі для
здобуття незалежності Козацької держави [6, с. 141].
Відомі історики В. Смолій і В. Степанков, наукові
висновки яких широко представлені в згаданому
збірнику, вважають, що Б. Хмельницький і старшина
не скористалися сприятливими військово–політичними
обставинами, які склалися внаслідок Батозької
перемоги, припустилися трагічної помилки, оскільки
не закріпилися на західних рубежах України [4, с. 10].
Після перемоги під Батогом українська армія підійшла
під Кам’янець–Подільський та спробувала захопити
місто. Б. Хмельницький звернувся з листом до містян
з пропозицією здати місто. Проте через несприятливі
обставини – епідемія серед козаків, незадоволення татар,
відсутність провіанту – Б. Хмельницький був змушений
видати наказ про відступ [3, с. 55].
У деяких дослідженнях Б. Хмельницький виступає
в образі хитрого і досить розсудливого полководця.
Ще в 1647 році він вирішив використати вимогу
польського уряду готуватися до війни проти Туреччини
для мобілізації полків, щоб розпочати боротьбу за
незалежність України проти Польщі [4, с. 9]. Прикладом
військових хитрощів є факт, коли 22 вересня 1648 року
до українського табору прибуло близько 5 тис. татар,
яких зустріли під залпи гармат. Щоб нагнати страху
на жовнірів, Б. Хмельницький велів переодягнути
декілька тисяч козаків на татарський лад [3, с. 56]. До
того ж, напередодні битви під Корсунем польським
жовнірам удалося захопити в полон козака і піддати
його тортурам. У жахливих муках козак розповів, що під
польським табором перебуває понад 60 тисяч повстанців,
а кримський хан стоїть у полі, маючи ще більші сили.
Звичайно, козак говорив неправду, намагаючись увести
польське командування в оману. Услід за козацьким
літописцем Григорієм Граб’янкою М. М. Кравець
не без підстав припускав, що козака підіслав
Б. Хмельницький [5, с. 224]. А наприкінці травня
1652 року Б. Хмельницький відправив М. Калиновському
листа, у якому повідомив про рух до Молдови козацького
загону і попросив польного гетьмана звільнити шлях,
промовчавши при цьому про свою безпосередню
присутність [7, с. 16]. Коли ж Б. Хмельницький довідався
про польські наміри не допустити воєнного союзу між
Україною і Молдавією, приспавши увагу польського
командування повідомленням про похід у Молдавію
начебто невеликого загону козаків, він зібрав військо,
щоб завдати удару полякам [8, с. 19].
Важливим дипломатичним заходом Б. Хмель
ницького, вважають науковці, було укладання союзу
з Кримським ханством. Учені пояснюють прагнення
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гетьмана зберегти союз з татарами, на пограбування
яких скаржилося населення, його розумінням того,
що за інших обставин вони одразу перейдуть на бік
короля [8, с. 10]. Хоч грабежі татар викликали в козаків
невдоволення діями гетьмана, Б. Хмельницькому
довелося докласти чимало зусиль, щоб заспокоїти
козаків. Зрештою, після чергової зради татар Б. Хмель
ницький змушений був шукати допомогу в Московській
державі [3, с. 56].
Дослідник О. О. Коваль пов’язує постать Б. Хмель
ницького з ідеєю українського монархізму, мотивуючи
це тим, що з початку 1649 року спостережено неухильне
зміцнення прерогатив гетьманської влади, монархічних
устремлінь Б. Хмельницького. Відхилено практику
зібрання «чорних» та загальновійськових рад, функції
яких щодо обговорення важливих державних питань
прийняла старшинська рада, проте вирішальне слово
гетьман залишав за собою. Б. Хмельницький прямо
чи опосередковано почав висловлювати думки про
свою роль володаря держави. Він привласнив право
призначати генеральних старшин, які раніше обиралися,
внаслідок чого їхня залежність від гетьмана зросла.
Б. Хмельницький самостійно розпоряджався державною
скарбницею, державними землями. Нарешті, гетьман
здобув право передання посади гетьмана своєму синові
Юрію за спадком, хоч ще в 1649 р. на цю посаду
він рекомендував свого старшого сина Тимоша, що
засвідчено в козацькому реєстрі [9, с. 80].
О. О. Коваль вказує на очевидні елементи зростання
монархізму, зокрема в застосуванні нових титулів, з
якими зверталися до Б. Хмельницького. Його називали
по–різному: «Гетьман з Божої милости», «Государ»,
«Зверхній властитель», «нашої землі Начальник і
Повелитель». З цього приводу в розмові з російськими
послами Іван Виговський зауважив: «Як цар у своїй
землі, так гетьман у своїм краю князь або король». У
1655 році Б. Хмельницький запевнив польського посла:
«Я став уже паном всієї Руси і не віддам її нікому».
Навіть після підписання «Березневих статей» Україна
вдалася до активних дипломатичних зв’язків, про які
Росію не повідомляли. Австрія, Пруссія, Семигород,
Швеція та інші держави підтримували з Україною
відносини як із самостійною державою. У документах,
адресованих гетьману Б. Хмельницькому, до нього
зверталися як до глави держави, називаючи приятелем,
другом, братом [9, с. 81].
На прикладі геополітичних планів Б. Хмельницького
історик В. М. Муханов продемонстрував поступовий
перехід від ідеї українсько–козацького автономізму
до побудови суверенної національної держави монар
хічного типу на етнічних українських територіях.
Науковець зазначає, що для виведення роду Хмель
ницьких на рівень монархічних родів Європи Б. Хмель
ницький активно розробляє молдавський проект.
Зокрема, укладання шлюбу між сином гетьмана
Тимофієм та донькою молдавського господаря Розандою
уможливило виведення роду Хмельницьких на мо
нархічний рівень рівноправних гравців європейської
політики [10, с. 122].
Водночас у збірнику є також статті, які ілюструють
особливості важкої вдачі Б. Хмельницького. Зокрема,
після Батозької битви гетьман з притаманною йому
прямотою і різкістю вимагає від Василя Лупу міцного
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союзу, погрожуючи в разі відмови військовим походом.
Літописець Григорій Граб’янка згадує, що Б. Хмель
ницький ставив молдавському господарю ультиматум:
або негайний союз і закріплення його весіллям, або
«…сто тисяч війська до нього прийдуть у гості» [10,
с. 123]. Історики Ю. А. Зінько, І. С. Кушко зазначають,
що після закінчення Батозької битви Б. Хмельницький
викупив у татар за 50 тисяч талярів усіх полонених
поляків і наказав їх стратити, пояснюючи такий вчинок
помстою за Берестечко [8, с. 22]. А довідавшись про по
разку свого союзника Д’єрдя II Ракоці під Меджибожем,
Б. Хмельницький надзвичайно розлютився і вимагав
страти полковника А. Ждановича [3, с. 55].
У низці публікацій збірника йдеться про наявність
опозиції до гетьмана. Незадоволення умовами Білоцер
ківського миру, що зростало в різних верствах суспіль
ства, переносилося на особу Б. Хмельницького. Ухвала
старшинської ради покарати на смерть низку полков
ників і сотників свідчило про можливе існування змови
проти українського гетьмана [4, с. 11]. Цікавою є думка
дослідника О. Ю. Федоришина про те, що полковник
Данило Нечай був єдиним, хто насмілювався суперечити
волі Б. Хмельницького. З огляду на це в народному
фольклорі Д. Нечай потрапляє в руки поляків, бо під
час битви «спотикнувся на хмелину». Така прихована
алегорія наштовхує на певні думки стосовно ролі
Б. Хмельницького в смерті полковника [11, с. 84].
Політично безпорадним та розгубленим постає
гетьман після укладання ним союзу з Москвою проти
Польщі.
Відчуваючи
свою
військово–політичну
зверхність над Україною, Московський уряд диктував
Б. Хмельницькому свої умови. Зокрема, після 1654 року
було уточнено назву збройних сил України, які
почали називатися «Войско его царського величества
Запорожское». У квітні 1654 р. уряд Росії відмовився
сплачувати козакам платню, обґрунтувавши це
рішення тим, що цар воює за визволення України.
Крім того, царські урядовці вже в Березневих статтях
нагадали Б. Хмельницькому про його минулі обіцянки
не просити жалування в царя. Відмова виплатити
рядовим козакам 42 тис. золотих рублів призвела до
скорочення українського війська. Наприкінці життя
Б. Хмельницького в складі армії з’явилися найманці –
татарська та німецька гвардійські частини [9, с. 80].
В одній із публікацій історик О. О. Коваль доводить,
що обидві сторони зазнали великих втрат у битві під
Охматовим. Це значно ослабило надії українців на
допомогу царя, який усіляко намагався через воєвод
підкорити Україну своїй волі, а козацьке військо
використати для завоювання Литви та Білорусії. Дослід
ник переконаний, що саме тому з 1655 р. Б. Хмель
ницький розвинув активну дипломатичну діяльність,
намагаючись
іншими
політичними
комбінаціями
забезпечити незалежність Української держави [9, с. 81].
У статтях наукового збірника є також інформація
про увіковічення пам’яті про Хмельниччину та її лідера
на території Східного Поділля. Зокрема, у Сатанові
на території лікарні збереглася цікава скульптура –
«Скорботний Ісус». Вона вважається найдавнішим в
Україні пам’ятником, присвяченим подіям Визвольної
війни під проводом Б. Хмельницького. У січні 1651 р.
Сатанів опинився в руках козацьких загонів Д. Нечая,
якому оволодіти містом допомогли місцеві мешканці. Але
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за місяць польське військо Калиновського завдало поразки
Нечаю, захопило Сатанів та за допомогу козакам знищило
близько 4 тис. мешканців міста. На знак цієї трагедії
на тому місці, де стратили непокірних, у 1653 році
встановлено колону з фігурою Ісуса, що плаче [3, с. 57].
У Старій Синяві функціонує музей–діорама «Пиля
вецька битва», який створено в 1995 році. Дослідники
О. П. Григоренко та С. М. Єсюнін стверджують,
що в містах і селах України розміщено понад сто
пам’ятників гетьману, але найбільше їх – чотири – у
місті Хмельницькому. До того ж, здавна одну з околиць
с. Олекціївки поблизу поля Пилявецької битви, де
наявні два кургани, мешканці називають «Ганжіївкою».
Один курган насипаний там, де за переказами поранено
соратника Б. Хмельницького полковника І. Ганжу,
другий – де він упав з коня. На цьому місці 1967 року
встановлено кам’яну стелу на вшанування пам’яті
славного полковника. Поблизу височіє Курган Слави,
увінчаний Хрестом [3, с. 58].
Цікавою є інформація про те, що 1952 року в
с. Четвертинівка працювала експедиція під керівництвом
відомого археолога та краєзнавця М. Рубіна. На місці,
де відбулася Батозька битва, знайдено бронзовий щит,
на якому вибито дві літери «Б. Х.». Його передано до
Тульчинського краєзнавчого музею. На думку М. Рубіна,
цей щит – власність Б. Хмельницького [12, с. 32].
Отже, в Матеріалах XXIV Всеукраїнської наукової
історико–краєзнавчої конференції «Козацтво в історії
України (до 360–річчя битви під Батогом)» усебічно
висвітлено образ Б. Хмельницького як історичної особи,
видатного полководця та державного діяча.
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Image of Bohdan Khmelnitsky in materials of the XXIV–th
Ukrainian scientific local history conference «the Cossacks
in Ukraine’s history (360–anniversary of the Battle of Batih)»
The article analyzes the image of B. Khmelnytsky, which is outlined in the
materials of the XXIV–th Ukrainian scientific local history conference «The Cossacks
in Ukraine’s history», devoted to the 360–anniversary of the Battle of Batih. The
historical value of this collection is that it presents the latest local history studies
on the history of the Cossacks in the last five years. The characteristic feature of
published materials is that the figure of B. Khmelnytsky appears in most of them, and
his decisions and actions have led to a number of events of Ukrainian history of the
middle of XVII century.
Keywords: image of Bohdan Khmelnytsky, local history studies, the materials of
conference, modern historians.
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Проблема систематизації джерельної бази
у дослідженні православно–католицьких
відносин у незалежній Україні
Розглянуто проблему систематизації джерельної бази православно–
католицьких відносин в незалежній Україні. Окреслено специфіку її критерійних
характеристик на основі комплексно–узагальнюючого аналізу значного масиву
джерельних матеріалів. Систематизовано та згруповано джерельний матеріал
за означеними критерійними характеристиками. Проаналізовано джерела
православно–католицьких відносин у царині богословсько–догматичного
діалогу та у сфері суспільно–політичної й соціокультурної комунікації.
Ключові слова: православно–католицькі відносини, джерела, критерійні
характеристики, богословсько–догматичний діалог, суспільно–політична
взаємодія, соціокультурна комунікація.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 116

Проблема дослідження православно–католицьких
відносин в незалежній Україні є вкрай складною
з огляду на багатовекторність та різноплановість
підходів до означеного питання. Межевість та між
дисциплінарність
окреслених
проблем
визначає
різноплановість аналітичних підходів до систематизації
джерельної бази даного питання. Тому метою даної
наукової розвідки є спроба комплексно–узагальнюючого
аналізу джерельної бази православно–католицьких
відносин в незалежній Україні. Контекстуально–
фрагментарно в українській історіографії дане питання
розглядається, однак, дещо побіжно та поверхнево,
інколи цей аналіз носить конфесійно ангажований
характер. З огляду на це, актуальність даної розвідки
видається нам беззаперечною.
Джерельна база окресленої проблеми є різно
плановою та неоднорідною за своєю внутрішньою
природою. Ця неоднорідність виявляється діалектич
ному поєднанні різних за своїм характером, стилем
викладу, розмаїттям підходів: матеріали архівів держав
них та церковних інституцій, державно–нормативних
документів, законодавчих актів, внутрішньо церковних
рішень та розпоряджень, матеріалів між церковних
комісій, синодів православних та католицьких церков,
документи приватних архівів тощо.
Змістовне наповнення джерельної бази, яка за
своєю науковою природою носить дуальний характер є
динамічною з огляду на складність, багатовекторність,
різноплановість детермінант, які визначають динаміку
розвитку православно–католицьких відносин. Вона по
стійно модернізується, адаптивно реагує на суспільно–
політичні та соціокультурні виклики сьогодення.
Репрезентативною складовою джерельної бази
православно–католицьких відносин є матеріали держав
них архівів, зокрема Львівської, Тернопільської областей
та архіву СБУ [2]. У Державному архіві Тернопільської
області проблема православно–католицьких відносин
представлена у матеріалах фондів 1833, 3241 [4]. Їх
наповнення стосується головним чином державної
політики у справах релігії, державно–церковних від
носин. У них знаходимо, внутрішню природу та
причинний характер конфліктності у православно–
католицької комунікації у на початках незалежності
України. У Державному архіві Львівської області [3]
містяться матеріали про специфіку державно–церковних
відносин у Галичині та особливості структурно–інсти
туційного становлення суб’єктів православно–католиць
кого діалогу.
Значний масив інформації про особливості та
специфіку православно–католицьких відносин міститься
у матеріалах архіву Відділу релігій та національностей
Управління у справах національностей, релігій та
фінансово–планової роботи Департаменту з питань
культури, національностей та релігій Львівської обласної
державної адміністрації [22].
Вагомим доповненням до обсягу емпіричного
матеріалу з даної проблеми є наповнення докумен
тальних видань, упорядкованих В. Сергійчуком [21],
С. Боруцьким [1], О. Сухим [23], М. Крокошем [15],
О. Юдіним [26] та ін., що характеризують специфіку
державної політики у сфері релігії, становлення
суб’єктів православно–католицького діалогу та їх між
конфесійну комунікацію.
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Базовим джерельним пластом у вивчені право
славно–католицьких відносин є низка соціально
орієнтованих церковних документів, які визначають
специфіку та можливості міжконфесійної комунікації
у соціокультурній царині. Тут передовсім треба згадати
Катехизми Православної [13] та Католицької [12]
Церков та адаптивно–коректовані до українських реалій
соціальні доктрини УПЦ [19] та УГКЦ [6].
Базові основи, які визначають сьогодні ставлення
Католицької церкви до Православ’я були закладені
на ІІ Ватиканському соборі (1962–1965). З огляду
на це матеріали собору, хоч і часово не вписуються
у досліджуваний нами період, все таки є важливою
джерельною складовою окресленої проблеми. У
соборових документах декрету «Про екуменізм»
(Unitatis redentigratio, 1964) наголошується, що одне
з головних завдань собору – «сприяти відновленню
єдності поміж усіма християнами» [5, с. 128].
Ще одним документом, який визначав механізми
православно–католицького діалогу, власне в Україні
є рішення Папської Комісії «Про Русія» – «Загальні
принципи та практичні норми координації євангелі
заційної діяльності та екуменічні зобов’язання Като
лицької церкви в Росії та інших країнах СНД» (Ватикан,
1 червня 1992 р.) [5].
Підтвердженням
готовності
до
співпраці
з
православним світом неодноразово виступали енцикліки
папи Івана Павла ІІ. Так, зокрема в енцикліці «Ut
unum sint» (1995) він заявляє про те, що «за межами
католицької спільноти не має церковної порожнечі» [7].
Ще одними документами, які регламентують екуме
нічну позицію РКЦ та УГКЦ в цілому та ставлення до
православних зокрема, є Кодекс Католицької Церкви
(1983) та Кодекс Канонів Східних Церков (1990) [13; 14].
Проблема регламентації православно–католицьких
відносин піднімається в «Інструкції застосування
літургічних приписів ККСЦ» (п. 10) де сказано про
«осуд будь–яких спроб відлучити вірних Сходу від
їхніх Церков... надбанням способів думання, духовності
й благочестя, які не узгоджуються з їхньою власною
духовною спадщиною...» й вирішення у співпраці з
Апостольським Престолом [9].
Екуменічна концепція УГКЦ наголошує, що точками
відліку нової діалогової епохи у стосунках УГКЦ з
православними церквами України є звернення задля
примирення [6].
Витоковими джерелами у питаннях відносин з
«інославними» / «розкольниками» у Вселенському
Православ’ї в першу чергу є канонічне право Помісних
Православних Церков базовані на досвіді ранньої
Церкви, апостольському Переданні та Апостольських
Правилах. Важливим документом при формуванні
офіційної позиції та відносин РПЦ та УПЦ стосовно
«інослав’я» мали рішення Міжправославних зустрічах,
зокрема в Салоніках 1998 року. Було висловлено
«Прохання до всіх Православних Церков» в яким
містились основні занепокоєння православної сторони
сучасним станом православно–католицьких відносин
[19; 20].
Офіційні документи, які видали УПЦ КП та
УАПЦ для регламентації внутрішнього життя, устрою
та зовнішньої діяльності–співпраці із церквами, конфе
сіями України є в першу чергу «Історико–канонічна
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Декларація Архієрейського Собору Української Право
славної Церкви Київського Патріархату» (19.04.2007)
[10] та Устав УАПЦ, праці митрополитів Василя
(Липківського) та Іларіона (Огієнка) у даній царині,
постанови та звернення першоієрархів церков, рішення
Соборів упродовж 1991–2015 років. Проте найрезо
нанснішими із них на сьогодні в екуменічному плані
поза сумнівом є Меморандум про єдину Україну
та єдину Українську Помісну Православну Церкву
підписаний за участі представників влади ієрархами
УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ у м. Рівне 13 листопада
2014 року [17] та Звернення Собору Харківсько–
Полтавської єпархії УАПЦ на чолі з архиєпископом
Ігорем (Ісіченком) від 1 квітня 2015 року «Звернення до
Блаженнішого Патріарха Святослава і Синоду єпископів
Української Греко–Католицької Церкви з проханням
про братні поради щодо досягнення євхаристійного
спілкування та адміністративної єдності Харківсько–
Полтавської єпархії Української Автокефальної Право
славної Церкви з Українською Греко–Католицькою
Церквою як із співспадкоємницею київської духовної
традиції» [8].
І якщо перший документ не отримав на сьогодні
якогось свого теоретично–практичного застосування,
другий – «екуменічно–революційний» викликав жваву
полеміку не лише у богословських, а й суспільних колах
України та світу (зокрема української діаспори).
Емпіричною точкою відліку, й початком еволюції
відносин УПЦ КП із УГКЦ є публічна заява–покаяння
очільника УПЦ КП митрополита Філарета (Денисенка)
22 жовтня 1995 року перед греко–католиками за
переслідування в часи тоталітарної радянської системи і
закликав до «діалогу любові» [24].
З метою подолання догматичних, віровизнальних
розбіжностей між обома Церквами, в дусі рішень
II Ватиканського собору, у 1979 році з ініціативи папи
Римського Івана Павла ІІ та Константинопольського
патріарха Димитрія І було створено «Змішану Комісію
з Богословського діалогу між Римсько–Католицькою
та Помісними Православними Церквами». І хоча серед
членів Комісії не було й не могло бути представників
українських церков, її рішення були й залишаються
імперативними та знаковими для налагодження бого
словського діалогу між православними та католицькими
церквами вже у незалежній Україні.
Наслідком напрацювань Комісії є наступні спільні
документи: «Таїнство церкви та божественної Євхаристії
у світлі Таємниці Святої Трійці» (Мюнхен, 1982); «Віра,
Таїнства та Єдність церкви» (Барі, 1987); «Таїнство
Церковного устрою в сакраментальній структурі Церкви
у світлі значення апостольської спадкоємності для
освячення єдності Народу Божого» (Новий Валаам,
1988) [26, с. 88]. У них було сформовано спільні
засадничі принципи богословського діалогу між право
славними та католицькими конфесіями.
Рішення Комісії заклали підвалини майбутнього
православно–католицького діалогу. Хоча не враховували
і не могли в силу часових обставин врахувати усіх
реалій та проблем у взаєминах православних та
католицьких церков в Україні.
Крах комуністичної ідеології, падіння тоталітарних
режимів кінця 80 – початку 90–х років ХХ століття,
відродження національних церков на пострадянських
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теренах та у країнах Східної Європи, загострення
міжконфесійної ситуації, зокрема у Західній Україні,
спричинили перерву у роботі Комісії. З її ініціативи,
для локалізації міжконфесійної напруги в Україні, було
створено Чотиристоронню комісію (Москва, 12–17 січня
1990 року), до складу якої входили представники
РПЦ, РКЦ, УПЦ МП та УГКЦ. Однак, конфліктуючі
сторони так і не змогли досягнути порозуміння,
основною причиною яких стали майнові питання
(боротьба за храми), а також вимоги з боку УГКЦ щодо
власної реабілітації та включення до складу Комісії
представників УАПЦ.
Також однією із причин, що зумовили паузу у діалозі
було «українське питання», а саме потреба усталення
поглядів стосовно унійної проблематики. Саме в
цей час, у 1991 році з ініціативи греко–католицького
єпископа Василя Лостена (США) та православного
ієрарха Всеволода (Майданського) (США) було створено
«Студійну групу Київської Церкви». Дана інституція
ставила за мету розпочати богословсько–догматичний
діалог між православними та греко–католиками для
подальшого об’єднання у єдину церкву Київської
митрополії. Діяльність «Студійної групи», хоч і не була
офіційною, все ж отримала благословення ієрархів
УГКЦ та Вселенської Патріархії. Основні проблеми,
які були предметом богословських дискусій даної
інституції впродовж 1991–1995 років стосувалися
головним чином питань помісності, патріаршого устрою,
канонічної юрисдикції, церковної влади та примату
папи. Праця богословів «Студійної групи» була не надто
ефективною, в першу чергу, з огляду на відсутність на
складні міжконфесійні взаємини між православними та
католиками, а також з огляду на вкрай обережну пози
цію Константинополя та Ватикану на дану ініціативу.
Після резонансних та суперечливих дискусій
стосовно «унії» як моделі єднання у ході зустрічі в
Фрайзингу (1990), Баламанді (1993) та Балтиморі (2000)
було вирішено тимчасово призупинити роботу Комісії.
Невдовзі, після цього, резонансне питання «унії», за
відсутності представників УГКЦ, стало предметом
розгляду на спеціально створеній надконфесійній
Робочій групі з написання історії Берестейської унії. Її
було створено за підтримки міжнародного Фонду «Pro
Oriente» у 2002 році. Богословський діалог з даного
питання був предметом розгляду на засіданнях Робочої
групи у Відні (2002), Теплиці (2004), Львові (2006) та
Києві (2008).
Важливим документом «нової фази» православно–
католицьких відносин є Рішення «Змішаної комісії з
богословського діалогу» у Бєлграді (2006) та Равені
(2007). Знаково, що вперше за час діяльності Комісії
в її роботі взяли участь представники українських
церков. Зокрема, від УГКЦ – президент Інституту
екуменічних студій Українського католицького універ
ситету о. д–р Іван Дацько.
Український
формат
православно–католицького
богословського діалогу не в останню чергу втілюється
у рамках діяльності Всеукраїнської Ради Церков і
релігійних організацій (далі – ВРЦіРО), створеної у
1996 році та Біблійного Товариства (створено діалогову
платформу з перекладу Біблії українською мовою).
Джерелами, які визначають «українську специфіку»
православно–католицького діалогу у богословсько–
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догматичній царині є низка офіційних документів
(постанови соборів, синодів, декларації тощо) УПЦ,
УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ. Серед них варто виділити:
«Основи соціальної концепції Української Православної
Церкви» (2002) [19], «Історико–канонічна декларація
Архиєрейського Собору УПЦ Київського Патріархату»
(2007), церковні Катехизиси Католицької та Право
славних Церков.
Специфіка культово–обрядових, а особливо літургій
них особливостей Католицької та Православної Церков
зафіксовано в цілому ряді документів. Власне вони і
визначають сьогодні культово–обрядову комунікацію
православних та католицьких спільнот в Україні. Серед
них передовсім варто виділити: Компендіум соціальної
доктрини Церкви, ККСЦ, ККЗЦ, Моральний Катехизм,
Катехизм Православної Церкви тощо.
Важливу групу літургійних джерел становлять
нормативні акти, які стосуються богослужіння:
– постанови соборів, синодів, окремих єпископів,
монастирських капітул (Замойський собор (1720 рік)
та матеріали Велеградських з’їздів (1907, 1911, 1924,
1927, 1932, 1936 роки); рішення II Ватиканського собору
(1962–1965 рр.); Благовісник Верховного Архієпископа
візантійсько–слов’янського обряду (вибране) (1965–
1966 рр.); Інструкція застосування літургійних приписів
Кодексу канонів Східних Церков; Рішення і постанови
Синодів УГКЦ (1989–1998–2006 рр.); Послання Синоду
Єпископів Києво–Галицького Верховного Архієпископ
ства про літургійні питання (2007 р.);
– «Требник» Петра Могили, праця Митрополита
Іларіона «Як правити Св. Літургію. Практичні вказівки
Священикам пр. Богослужені»(1952 р.);
– рішення міжправославних зустрічей (Баламанд,
1993 р., Балтимор 2000, Равена 2007 та ін..); Соціальна
концепція РПЦ (2001 р.) та ін.), Довідник застосування
принципів і норм екуменізму (1993).
Поряд з літургійними текстами для належного
звершення богослуження існують уставні норми:
Типікон (сформований у серед. XVII століття Петром
Могилою на основі Єрусалимського), Тріодь, Мінеї,
Октоїхи в УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ та Тридентська Меса
(1962), пособоровий «Новий чин» або NovusOrdoMissae
(1969) затверджені папою Бенедиктом XVI у 2007 році
як дві форми відправи Меси Католицької Церкви.
Вказані документи Церков чітко регламентують перебіг
Літургії (Меси). Сьогодні в УГКЦ не користуються
традиційним уставом богослужень, його витіснив
Типікон о. Ісидора Дольницького (Львів, 1899), згодом
перевиданий під назвою «Устав Богослужінь вечірні,
утрені й Божественної Літургії як додаток до Типика
Дольницького» (Рим, 2006) [25]. Варто зазначити, що
в Православній Церкві впродовж XVII – XIX століть
обрядова реформа Петра Могили була замінена на
літургійну реформу патріарха Никона (1666–1667) з
огляду на присутність у ній «латинських» інновацій.
Ці матеріали також мають великий ступінь інформа
тивності, бо їх метою була реакція на актуальні потреби
Церкви у царині богослужбового життя. Оскільки в
другій половині XX століття УАПЦ та УГКЦ були
заборонені, то деякі церковні документи, які нормують
богослужбове життя було видано за кордоном в діаспорі.
Щодо нормативно–правової бази дослідження право
славно–католицьких відносин, то вона формувалась в
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міру загострення міжконфесійних конфліктів, відтак має
багато протиріч.
Теоретичним підґрунтям у формуванні правової
бази регулювання православно–католицьких конфліктів
була низка міжнародних нормативно–правових актів:
Загальна декларація прав людини 1948 р. (ст. 18, 19),
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права
1966 р. (ст. 19, 27), Декларація про права осіб, які
належать до національних або етнічних, релігійних і
мовних меншин 1992 р. (ст. 2.1, 2.2, 4.2), рекомендаціям
Парламентської Асамблеї Ради Європи №190 (1995 р.);
Декларації ООН про ліквідацію усіх форм нетерпимості
та дискримінації на підставі релігії чи переконань,
Конвенції про захист прав людини та засадничих свобод
(ст. 9), Резолюцій та Рекомендацій ПАРЄ.
Проблеми реституції, реєстрації громад, набуття
ними статусу юридичної особи, питання реабілітації та
правонаступництва церковних спільнот регулювались
цілою низкою нормативно–правових документів та
законодавчих актів, чільне місце серед яких посідали
наступні: Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації» від 21 квітня 1991 року №988–XII;
Указ Президента України «Про заходи щодо повернення
релігійним організаціям культового майна» від 4 березня
1992 року №125; Конституція України (ст. 34, 35);
Закон України «Про альтернативну (невійськову)
службу»; Указ Президента України «Про невідкладні
заходи щодо остаточного подолання негативних
наслідків тоталітарної політики колишнього союзу
СРСР стосовно релігії та відновлення порушених прав
Церков і релігійних організацій»; Постанова Кабінету
Міністрів України «Про умови передачі культових
будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним
організаціям» №137 від 14 лютого 2002 року тощо1.
Це далеко не повний перелік нормативно–правової
бази, що регулювала державно–церковні, відтак і
православно–католицькі взаємини. Переломним у справі
реформування вітчизняного законодавства про свободу
віросповідання стало надання Держкомрелігій статусу
Державного департаменту у справах релігій у складі
Міністерства юстиції.
Важливе значення у вирішенні міжконфесійних
відносин
відіграв
«Меморандум
християнських
конфесій України про не сприйняття силових дій у між
конфесійних взаємовідносинах», прийнятий 21 липня
1997 року з ініціативи глав та представників конфесій
у присутності Президента України (учасників «круглого
столу» з проблем церковно–державних відносин в
Україні). Меморандум відкритий для підписання іншими
Церквами і релігійними організаціями України [18].
Серед важливих документів, які прийняті за
участі православних та католицьких церков і, відтак,
регулюють відносини між ними, варто виокремити
Меморандум про співпрацю з МОН України, Мемо
рандум про співпрацю ВРЦіРО, та Держкомрелігій щодо
висвітлення в ЗМІ проблем релігійно–церковного життя
(квітень, 2000 р.) [16]. Останнім часом ВРЦіРО зайняла
провідне місце у сфері налагодження міжконфесійного
діалогу в Україні.
1
Вище перелічені нормативно–правові акти опубліковані
на офіційних інтернет–ресурсах державних органів влади: http://
rada.gov.ua/, http://www.kmu.gov.ua/, http://www.president.gov.ua/ru/
administration/apu–structure
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Православно–католицька
взаємодія
в
царині
соціального служіння духовно–морального розвитку
суспільства визначається низкою офіційних церковних
документів, в яких викладена соціальна доктрина
Церков перелік яких наведено вище.
Таким чином, значний емпіричний масив дже
рельної бази православно–католицьких відносин в
незалежній Україні може бути згрупований за наступ
ними критерійними характеристиками: джерела у
царині богословсько–догматичного діалогу та у сфері
суспільно–політичної й соціокультурної комунікації.
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Символ Архангела Михаїла
в міській геральдиці України
Розглянуто використання символічного зображення Архангела Михаїла у
вітчизняній міській геральдиці. Прослідковано витоки патронажного символу з
часів Київської Русі. Розглянуто побутування символу в міській герботворчості.
Наведено приклади використання образу Архангела Михаїла в сучасних міських
гербах України.
Ключові слова: геральдика, Архангел Михаїл, міський герб, територіальний
символ.

Не плачте, братія: за нас
І душі праведних, і сила
Архістратига Михаїла

Ці рядки
«Гайдамаки»
українського
залишається

з безсмертної поеми Тараса Шевченка
свідчать про те, що покровителем
козацтва та українства загалом була і
не тільки Богородиця, а й архангели
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воїнства Божого, серед яких осібне місце посідає
Архангел Михаїл [1, c. 157]. Біблійні перекази й
християнська традиція дозволяють стверджувати,
що Михаїл – найважливіший з–поміж ангелів, який
першим виступив проти антихриста і розпочав з ним
битву, в якій переміг. Згідно тексту Біблії – він ангел
суду й Божих кар, але також і ангел Божого милосердя.
Ранньохристиянські письменники вважали його ангелом,
який виконує особливо важливі Божі накази. Саме
Михаїл, на їхню думку, важитиме людські душі в день
Страшного суду [2, с. 30]. Архангел Михаїл є одним
із найбільш шанованих біблійних персонажів, його
вважають покровителем воїнства та моряків.
Образ Архангела Михаїла використовується в
емблематиці та символіці в значенні захисника київської
землі; з його іменем пов’язують численні легенди
та перекази. Доволі часто українці використовували
зображення Архангела в різноманітних його проявах,
відтак він став з’єднуючою ланкою між князівським,
козацьким та модерним періодами в історії України.
Зображення святих чи інших релігійних символів
на княжих стягах мало на Русі давні традиції з часів
прийняття християнства. У XII–XIII ст. на печатках
київських князів фігурує Архангел Михаїл (зі списом в
одній руці та державою – у другій). Також Архістратиг
зображений як захисний символ на шоломі князя
Ярослава Всеволодовича, датованому 1206–1207 рр.
Загалом, культ Михаїла був дуже поширений на Русі,
зазначає український геральдист А. Гречило [3, с. 49]. У
міській геральдичній традиції Архангел Михаїл відомий
здавна. Вперше, як територіальний символ, його почали
використовувати саме на київській землі, саме тут
Архістратиг вважався захисником від ворога [4].
На долю Київського князівства випало чимало
випробувань, що призвело до його остаточного занепаду.
Після втрати Київським князівством незалежності та
переходу до складу Литовської держави давній символ
не втратив своєї актуальності. 1471 р. князівство у
складі Литви було перетворене на воєводство, а після
Люблінської унії відійшло до Польщі. З кінця XV ст.
відомий герб Київського воєводства: янгол, який тримає
у руках меч та піхву, опущену додолу, у червоному полі
[3, с. 49]. Очевидно, що під янголом розуміли саме
постать Архангела.
Процес герботворення в Польщі та Литві в
XIV–XVII ст. не був централізованим. Для нових
приєднаних територій не складали нові герби, а
навпаки – їхні символи інкорпорували в геральдичну
систему Польського королівства, чи пізніше – Речі
Посполитої. Немає жодних підстав уважати, що,
скажімо, герб Київщини, «польського походження»
через біло–червону барву, чи «покірну» поставу янгола,
чи Архангела. Передовсім, представник небесного
воїнства в тогочасному світогляді людей не міг аж ніяк
сприйматись як символ упокорення чи слабкості. Крім
того, ще з часів Київської Русі сформувався сильний
культ Архістратига Михаїла та його емблематична
традиція, яка згодом отримала втілення у воєводському
гербі. Територіальні знаки на наших землях форму
вались із давньоруських самобутніх часів [3, с. 65]. Це
стосується не тільки Київського воєводства, а й інших
українських земель у складі Речі Посполитої, зокрема
Волинського, Подільського та Брацлавського воєводств.
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Необхідно відмітити той факт, що зображення
Архістратига в XV–XVIІI ст. використовувалося
переважно як геральдичний символ Київської землі
(князівства, а згодом воєводства). Київ, отримавши
магдебурзьке право в кінці XV ст. (дата точно не
встановлена, її можна реконструювати лише приблизно),
тоді ж отримав свій герб – зображення руки із двома
стрілами (двома руками, які пізніше трансформувались
в арбалет, або «кушу»). Саме це зображення
використовувалось містом як герб упродовж наступних
століть [5, с. 29]. Це простежується на значному
сфрагістичному та писемному матеріалі. Герб Києва з
луком (арбалетом) був знаком, який використовувався
містом як самоврядна одиниця, а зображення Архі
стратига – це територіальний знак.
Після ліквідації автономії Гетьманщини згідно
указу Катерини ІІ від 16 вересня 1781 р. утворюється
Київське, Чернігівське та Новгород–Сіверське наміс
ництва, кожне з яких ділилося на 11 повітів. Земельний
знак з Архангелом Михаїлом, який використовувався
Київською губернською канцелярією, став офіційним
міським гербом Києва [5, с. 71]. Отже, земельний
герб взяв на себе функції міського, що є певною
мірою неправомірним. Хоча це могло бути зроблено
з ідеологічних міркувань, так як імперія ішла шляхом
повної уніфікації та інкорпорації українських земель;
це стосувалося всіх сторін життя, в тому числі і
геральдики. Цим рішенням, обрати зображення
Архістратига Михаїла для герба міста Києва –
керівництво держави йшло на дуже вигідний крок: по–
перше, ліквідовувало рештки самоврядування Києва
(остаточно автономія міста була припинена на початку
ХІХ ст.); по–друге, використання нового герба, який
на той час був уже звичний для киян, не викликало
фактично ніяких заперечень. Зображення герба було
дещо видозмінене, додано імперську символіку, і в
такому вигляді він проіснував аж до початку ХХ ст.
Більшовики на початку існування свого режиму не
використовували практично ніяких гербових зображень
окрім радянської символіки. Проте згодом почали
використовувати
символи,
просякнуті
партійною
комуністичною ідеологією.
Ідея впровадження символу Архангела Михаїла
до міської геральдики Києва з’явилась наприкінці
1980–х рр., коли його зображення почали використо
вувати на шпальтах міської періодики та під час
проведення урочистих заходів і пісенних фестивалів,
виставок квітів тощо.
З новою силою про герб Києва заговорили вже
в часи незалежності. Рішенням Київської міської
Ради народних депутатів №57 від 18 квітня 1995 р.
символ із зображенням Архістратига Михаїла було
офіційно затверджено гербом Києва [6]. Пізніше були
прийняті інші нормативні документи, які регулювали
використання символіки міста, зокрема Закон України
«Про столицю України – місто–герой Київ» [7].
Прийняття ряду нормативних документів не врятувало
столичний герб від певних неточностей та перекручень,
але одне залишається незмінним – Київ залишається під
патронатом небесних сил в образі Архангела Михаїла.
Ряд
інших
міст
Київської
області
також
використовують елементи давнього гербу воєводства.
Герб міста Василькова має вигляд двокольорового
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перетятого щита, у верхньому синьому полі Архангел
Михаїл у срібному обладунку і червоному плащі, із
щитом і вогненним мечем, у нижньому червоному – на
зеленій горі золота церква. В даному випадку церква є
символом самого міста, а Архангел – приналежності
до Київської губернії, а тепер – області. Герб був
затверджений 1993 р. [8, с. 39]. Нині місто являється
сателітом столиці і не пориває свого зв’язку з нею навіть
у використанні символіки.
Проте не тільки міста затверджують подібну до
Києва символіку, а й менші населені пункти, наприклад,
селище Броварського району Київської області Велика
Димерка, яка на своєму гербі також має зображення
Архангела. Символи були затверджені в 1998 р. [8,
с. 40]. Подібним чином з’явився сучасний герб Овруча,
районного центру Житомирської області. Місто свого
часу також відносилось до Київської губернії і його
герб із Архістратигом Михаїлом повною мірою про це
свідчить.
Географія використання образу Архангела Михаїла
достатньо широка, хоча переважають все–таки
історичні області України, які знаходяться на заході
та півночі нашої країни. З цієї плеяди виділяється
місто Гадяч Полтавської області. Гадяч відомий як
місто козацької слави, зображення Архангела відоме
на печатках міста з початку XVIII ст. Покровительство
Михаїла затверджено в часи незалежності, пізніше
зображення герба було дещо змінене [8, с. 98]. Скоріше
за все, подібна географія символів пояснюється
переважаючим українським населенням, яке традиційно
користувалося давньоруськими традиціями. Герби
багатьох міст з’являлись в козацьку епоху, або ще
раніше, що підкреслює спадковість та тяглість традиції
використання символів. Прикладом є герб міста Клевань
Рівненської області: опис герба цього стародавнього
містечка зберігся на привілеї на магдебурзьке право,
виданому Королем Яном ІІ Казимиром у 1654 р., де
зазначалося, що місту «дозволялося мати печатку
з зображенням Святого Михаїла, котрою в усіяких
потребах місто печатуватися має». Очевидно, що герб
Клевані – типовий приклад патрональної символіки
[9]. Тут також можна побачити ту саму особливість
литовського та польського герботворення, за якої
затверджувалося зображення місцевого герба, а не
створювалося нове.
За часів Російської імперії також почали викорис
товувати деякі герби, які збереглися до наших днів,
щоправда в дещо зміненому вигляді. Мова йде про герб
міста Кролевець (Сумська область). Символіку цього
населеного пункту можливо віднайти ще в XVII ст., але
затверджений герб міста був 1782 р. Архангел Михаїл
має тут досить незвичний вигляд: замість щита у правій
руці він тримає терези, як символ торгівлі [8, с. 100]. Це
можна трактувати як ще одну іпостась Архангела, як
покровителя торговців. Відомо, що з початку XVIIІ ст.
в місті влаштовували великі ярмарки, на які приїздили
купці з різних країн.
Потрібно наголосити, що в певних випадках, герб
з Архангелом Михаїлом не має такої давньої історії,
хоча святий шанувався громадою міста як покровитель
та заступник. Саме так сталося із гербом Івано–
Франківська. Деякий час тривала дискусія стосовно
символіки міста. 1990 р. був оголошений конкурс на
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герб міста, до якого залучилося чимало дослідників
та простих охочих. Почалося дослідження давніх
гербів міста. Серед плеяди представлених проектів
виділявся проект художника Івана Марчука. Дослідник
консультувався з письменниками, науковцями, краєзнав
цями, членами Українського геральдичного товариства
і, враховуючи усі історичні реалії, запропонував своє
бачення герба, що базується на ідеї використання
образу Архангела як допоміжного символу, поміщеного
у відкритих воротах зображеної на гербі фортеці.
Підставою для такого рішення послужило віднайдення
у Львівському архіві рисунка флюгера станіславської
ратуші, на якому виднівся силует архангела Михаїла.
Письмове підтвердження існування зображення архіста
тига Михаїла на ратуші вежі було виявлено ще в книзі
вірменського історика Садока Баронча «Памятки
міста Станіслава» і в щорічнику «Календар загальний
святковий на 1871 рік» (Краків, 1870). В останньому
на другій сторінці зазначалося, що «ця емблема на
ратуші мала служити рицарству за штандарт проти
бусурманства…». У 1825 р. коли буревій скинув
флігель на землю, купол ратушної вежі було увінчано
австрійським орлом [10, с. 62].
Громада Івано–Франківська використовувала сим
вол Святого Михаїла, і він тут мав давню традицію
використання, але не в якості герба. Проте, вже
1 грудня 1993 р. проект І. Марчука було затверджено
рішенням міськради. Але після тривалої консультації
з Українським геральдичним товариством, основний
геральдичний символ було переглянуто і затверджено
у новій редакції 17 лютого 1995 р. Герб міста Івано–
Франківська нині має наступний вигляд: на блакитному
гербовому полі у ренесансному щиті, окантованому
золотою смужкою, зображений потужний фортечний
мур з тесаного каменю кольору пісковику з трьома
бланкованими вежами, в кожній з яких по одній бійниці.
Арка воріт акцентована рустованим архівольтом. Вгорі
над брамою та на баштах – по два вікна. В обрисах
відчиненої брами на блакитному тлі у білих шатах
бачимо Архангела Михаїла, який тримає в правій руці
нахилений меч, а лівою спирається на щит золотої
барви. Герб увінчаний міською короною [11]. Цікаво,
що селище із дуже схожою назвою, Івано–Франкове,
Яворівського району Львівської області, також має на
своємі гербі зображення Архангела, але вже як головної
фігури.
Чимало інших населених пунктів Львівської області
(Сколе, Воля–Висоцька Жовківського району, Тартаків
Сокальського району) використовують зображення
Архангела Михаїла та інші подібні геральдичні
елементи у своїх гербах.
Потреба у покровительстві вищих сил має під
собою психолого–релігійне підґрунтя. В умовах
постійної ворожнечі із сусідніми країнами, ворожих
набігів, повстань, катаклізмів люди шукали допомоги
вищих сил. Це знаходило своє вираження у символіці
міст. Адже саме міста ставали опорними та захисними
пунктами для місцевого населення, від міцності стін та
духу мешканців залежало їхнє життя.
Міська геральдика – не єдиний приклад вико
ристання образу Архангела Михаїла, історія України
має чимало подібних підтверджень, зокрема у емблема
тиці. У 1911 р. на з’їзді українських просвітницько–
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спортивних товариств «Січ» і «Сокіл» на зворотньому
боці прапора зображався архістратиг Михаїл на
червоному полі. 8 серпня 1914 р. прапором українських
січових стрільців затверджено зображення архістратига
Михаїла з мечем в одній руці і щитом із зображенням
лева в іншій [10, с. 63]. 29 квітня 1917 р., коли у Києві
був створений перший український полк імені Богдана
Хмельницького, він одержав прапор Військового
генерального комітету – малиновий із зображенням
святого Архістратига Михаїла.
Присутній образ Архангела Михаїла і в нумізма
тичних пам’ятках. Так, зображення Архангела зустрі
чаються на монетах часів Київської Русі, щоправда
випадки дуже поодинокі. В сучасних умовах Націо
нальний Банк України намагається виправити цю
ситуацію; у 2013 р. він випускає срібну монету вагою
одна унція (31,1 г.). На аверсі монети розміщено: угорі
малий Державний Герб України та напис півколом
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у
восьмикутному картуші на щиті зображено емблему
Національного банку України – алегоричні фігури
грифонів, між якими гривня – грошово–вагова одиниця
Київської Русі, що сукупно символізує охорону і
примноження золотого запасу держави. Крім того, на
аверсі розміщено номінал монети, рік карбування та
позначення металу, його проби і маси в чистоті. На
реверсі монети зображено Архістратига Михаїла [12].
Ці монети набули широкої популярності і були швидко
реалізовані.
Духовні символи і нині пронизують практично всі
сфери нашого життя, оскільки християнська традиція
міцно вкорінилася у свідомості українців. Ми повинні
мати певні об’єднавчі імперативи, які будуть тримати
нашу спільноту разом. Архістратиг Михаїл в численних
своїх подобах перемагає змія, як втілення абсолютного
зла, то ж будемо сподіватись, що він нам допоможе в
нашій непростій боротьбі.
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The symbol of the Archangel Michael in Ukrainian
urban heraldry
The article is devoted to using the image of the Archangel Michael in the
national urban heraldry The author followed the origins of patronage symbol from
Kievan Rus. Considered further historical destiny symbol in heraldic terms. This
article contains examples of use of the image of the Archangel in modern city arms
of Ukraine.
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Співвідношення висвітлення суспільно–
політичних подій національного,
регіонального та місцевого значення
у регіональній молодіжній пресі України
Проведено аналіз співвідношення висвітлення суспільно–політичних
подій національного, регіонального та місцевого значення у регіональній
молодіжній пресі України. Запропоноване визначення поняття «регіональна
молодіжна преса». Надана характеристика типології подій суспільно–
політичного характеру в залежності від їхнього значення (загальнодержавний,
регіональний, місцевий рівні). Констатовано, що в українському суспільстві
відбулися рішучі трансформації, які знайшли своє відображення у світогляді
такої найбільш активної й радикальної частини соціуму як молодь. Розширилися
й інформаційні запити та уподобання наших молодих співвітчизників.
Розглянуті конкретні приклади тематичного суспільно–політичного
наповнення молодіжних засобів масової інформації Києва, Запоріжжя, західних
областей України, а також Криму. Виявлено значення статей із національно–
патріотичного виховання на шпальтах регіональних молодіжних видань.
Розкрито значення для молодіжної преси України допомоги від інституцій
Євросоюзу.
Ключові слова: молодь, молодіжна преса, молодіжні ЗМІ, молодіжна
журналістика, суспільно–політичні події, регіони, області, райони, журнали,
газети, жанри, лексика.
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Тематична проблематика наповнення регіональної
молодіжної преси у незалежній Україні на різних
етапах сучасної історії представляється важливим
науковим питанням. Зазначений вид преси є одним із
найбільш репрезентативних відображень соціально–
інформаційних запитів такого активного прошарку
суспільства як молодь. З іншого боку, із кожним роком
зростає просвітницька роль ЗМІ у доведенні до цільової
аудиторії інформації про події суспільно–політичного
характеру.
Особливо
варто
наголосити
на
важливості
формування у сучасної молодої людини в Україні такого
явища як системне мислення. Через наявні ускладнення
у вітчизняній освіті, особливо у регіонах, з огляду на
соціальні проблеми в українських родинах, справа
формування суспільно–політичного світогляду молодої
людини, створення у неї комплексного розуміння
процесів, що відбуваються в суспільстві й державі,
значною мірою покладається на зовнішнє середовище,
невід’ємною складовою якої є преса.
Водночас
важливою
справою
є
об’єктивне
висвітлення в молодіжних засобах масової інформації
не лише суспільних і політичних питань всеукраїнського
масштабу, але й подій на «малій батьківщині» студента
чи школяра – в області, районі або навіть окремому
населеному пункті. Майстерність редакційної політики
журналу, газети чи онлайнового видання якраз і полягає
у знаходженні доцільного балансу між наданням
інформації про події державного, регіонального чи
місцевого значення. На нашу думку, будь–яке порушення
цього балансу негативно позначиться на популярності
обраного засобу масової інформації, тим більше, що
конкуренція на ринку вітчизняних ЗМІ наразі є досить
сильною.
Аналіз літературних даних та постановка проблеми.
Розвиток регіональної молодіжної преси у нашій
країні почався задовго до здобуття нею незалежності у
1991 році. Безумовно, що друковані періодичні видання,
орієнтовані, насамперед, на молодь, досить широко були
представлені в областях України і до цього періоду,
проте через заідеологізованість ці «комсомольські»
та «піонерські» газети й журнали звісно не можна
відносити до преси сучасного зразку.
З початку 1990–х рр. в українському суспільстві
відбулися рішучі трансформації, які знайшли своє
відображення у світогляді такої найбільш активної й
радикальної частини соціуму як молодь. Розширилися
й інформаційні запити та уподобання наших молодих
співвітчизників.
Попри відсутність комплексних досліджень у
сфері молодіжної преси різних регіонів України,
цій темі присвячений ряд наукових публікацій.
Зокрема С. М. Кличко вивчає особливості тематики
регіональної молодіжної преси Криму [4]. В історіо
графічній публікації І. М Барановської мова йде
про дисертаційні дослідження з журналістики на
молодіжну проблематику (друга половина ХХ ст.) [1].
Публікація М. Д. Дяченко привчена особливостям
жанрової палітри у молодіжній пресі Запорізької
області у 60–90–х роках минулого століття [3]. Такої
важливої теми як жанрово–стильові особливості
інтерв’ю в сучасній молодіжній пресі стосується стаття
О. В. Лаврик [5]. О. М. Піскун розглядає висвітлення
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молодіжної тематики регіональними мас–медіа на
матеріалі Миколаївського регіону [8]. І. І. Стегній
вивчає проблему подолання провінційності форми і
змісту у молодіжній регіональній журналістиці [11]. Як
бачимо, велика увага у вказаних журналістикознавчих
дослідженнях приділяється окремо взятим молодіжним
газетам й журналам і набагато менше вивчаються
загальні тенденції та тренди по всій країні.
Разом із тим, значне число наукових розвідок
стосується вивчення жанрової спеціалізації й тема
тичного наповнення всіх регіональних ЗМІ, а не
лише молодіжних [2; 9; 10; 13]. Водночас їх вивчення
не дозволяє у повній мірі зрозуміти особливості та
регіональні характеристики саме молодіжної преси,
виділити чим вона відрізняється від інших видів
друкованих ЗМІ.
Варто також вказати, що у дослідженні узагальнених
і окремішніх рис молодіжної преси України існує
ще значно число лакун, однією з яких є тематичне
наповнення окремих видань. Поза межами системного
вивчення виявилося і таке питання як пропорції у
відображенні у регіональних ЗМІ інформаційного
контенту загальнонаціонального і обласного (районного,
місцевого) масштабу.
Ціллю даної статті є спроба визначити співвід
ношення висвітлення суспільно–політичних подій
національного, регіонального та місцевого значення у
регіональній молодіжній пресі України. З урахуванням
вельми великого обсягу молодіжних газет і журналів,
що видавалися у різних регіонах нашої держави в
різні періоди (в т.ч. й сьогодні), публікувалися як
у друкованому вигляді, так і в мережі Інтернет, це
дослідження не претендує на комплексний характер, а
скоріше є спробою започаткувати дискурс з вивчення
специфічних рис тематики локальної молодіжної преси.
Незважаючи на безпрецедентний розвиток моло
діжної регіональної преси в радянській Україні, вона
абсолютно не відповідала сучасним стандартам,
оскільки була «ідеологічно витриманою» і націленою,
насамперед, на обслуговування потреб комуністичного
режиму, а вже потім – на висвітлення реального ходу
подій. Звичайно, що на відповідних засадах відбувалось
й інформування молоді за основними напрямами
суспільно–політичної проблематики.
Лише з 1991 року молодіжна преса в Україні
звільнилася від десятиліттями насаджуваної тотальної
фальші й ідеологічної тріскотні. Журналісти, зрештою,
звернулися до молоді своєї країни не комсомольськими
штампами, а мовою правди, дотримуючись при
цьому принципів об’єктивності, чесності, політичної
незаангажованості, всебічного підходу до надання
суспільно значущої інформації.
Опис складових характеристик і прикметних рис
регіональної молодіжної преси знаходимо у розвідках
окремих вітчизняних авторів, проте практично ніде не
зустрічаємо дефініцію цього явища. Віддаючи належне
вже розробленим концепціям, можна запропонувати таке
визначення: молодіжна регіональна преса представляє
собою сукупність засобів масової інформації, цільовою
аудиторією яких є молодь певного регіону (області,
району, населеного пункту).
У випадку з друкованими ЗМІ тираж таких видань
обмежується зазначеним регіоном. Що стосується
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онлайнових ЗМІ, орієнтованих на молодь, то у
цьому випадку, звісно, термін «регіональний» дещо
розмивається, оскільки доступ до цього видання в
Інтернеті може отримати будь–яка особа як у рамках
регіону, так і поза його межами (і навіть з іншої країни).
У такому разі молодіжне Інтернет–ЗМІ може вважатися
регіональним, якщо його тематичний контент має
регіональну специфіку.
Як стверджує І. М. Барановська, за допомогою
преси молода людина оволодіває методологією вивчення
явищ і процесів загальнодержавного значення, через
розуміння яких може формувати власний світогляд і
свою точку зору на усі суспільно–значимі події [1, с. 38].
Суспільно–політичні події можуть бути визначені
як процеси розвитку суспільства певної країни із
використанням ряду політичних механізмів та із
залученням політичної еліти держави й окремих
громадян та їх груп. Надаючи характеристику
суспільно–політичним подіям загальнонаціонального
(всеукраїнського) масштабу, до них можна віднести
стратегічно важливі процеси і явища, перебіг яких
безпосередньо впливає на всю країну. Наприклад, серед
подій такого «калібру» в Україні впродовж 2016 року
слід віднести такі: формування нового уряду, стратегічні
реформи та боротьба з корупцією, переговори з
Євросоюзом щодо надання нашій державі безвізового
режиму тощо.
Регіональні суспільно–політичні події стосуються, на
нашу думку, певної області України або групи областей,
умовно об’єднаних в один історичний чи географічний
регіон (Львівська, Івано–Франківська, Тернопільська
області – Галичина; Одеська, Миколаївська, Херсонська,
Запорізька області – Південь; Донецька й Луганська
області – Донбас тощо). Наводячи приклади цьогорічних
явищ регіонального значення для Півдня України
(безсумнівно знайшли своє відображення у ЗМІ), можна
вказати, зокрема, складну політичну боротьбу в Одесі,
розвиток кримськотатарського руху в Херсонській
області, реалізацію регіональних інфраструктурних
процесів (модернізацію автошляхів тощо).
Зрештою, події місцевого значення становлять
інтерес, насамперед, для мешканців окремого адміні
стративно–територіального району, міста чи селища
України. Водночас не можна заперечувати, що цими
процесами можуть цікавитися і мешканці всієї країни.
Зокрема, упродовж 2016 р. зазначеними суспільно–
політичними подіями можуть бути – на прикладі ряду
районів Житомирської області – декомунізація назв
окремих населених пунктів та вулиць у них, боротьба
з «бурштиновою лихоманкою» на Поліссі, розвиток
місцевої економіки, зокрема підприємств агросектора
тощо.
Переходячи власне до окремих регіональних ЗМІ,
спрямованих на задоволення інформаційних потреб
молодіжної аудиторії, варто, насамперед, наголосити
на тому, що різні жанри ЗМІ мають різну популярність.
Зокрема, вітчизняні дослідники наголошують на
тенденції, яка розпочалася ще у 90–х роках ХХ століття,
до зниження інтересу стосовно молодіжних газет, які
почали поступово витіснятися іншими засобами масової
комунікації (у період до 2000 року – телебаченням
й молодіжними радіостанціями, а після 2000 р. –
Інтернетом). Водночас у багатьох регіонах молодіжні
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друковані газети виходять відносно значним накладом
до сих пір.
У Запоріжжі на сторінках регіональних молодіжних
ЗМІ («МИГ», «Комсомолець Запоріжжя») впродовж
1990–х років піднімалися в основному регіональні
питання суспільно–політичного характеру: діяльність
молодіжних громадських організацій (як центристського,
так і лівого спрямування), виборчі кампанії в області,
проблеми освіти молодих людей та їх працевлаш
тування.
Одним із основних журналістських жанрів у
вказаних газетах був жанр репортажу, який дозволяє
відобразити суспільно значиму подію у тому вигляді,
як вона відбувалася насправді. Вказане «дає читачеві
змогу побачити її очима безпосереднього спостерігача
або навіть учасника», здійснити «поєднання оперативної
передачі інформації з її аналізом; створення ефекту
присутності на місці події, про яку йдеться у репортажі;
спонукання читача до співпереживання шляхом викладу
динаміки ситуації чи авторських переживань з приводу
відображеної події» [3].
Крім того, з кінця 1990–х років у регіональній
молодіжній пресі Запоріжжя почав поширюватися жанр
інтерв’ю, у т.ч. з громадськими діячами міста й області,
перспективними молодими політиками тощо.
Аналізуючи
висвітлення
суспільно–політичної
проблематики на шпальтах регіональних молодіжних
журналів через художні засоби інтерв’ю, аналітичної
замітки та інших журналістських жанрів (наприклад,
проблемної статті й портретного нарису), О. В. Лаврик
розглядає молодіжні видання «Молоко» та «Екстрим»
(Київ). Дослідницею виявлено, що у них вивчаються
такі суспільно–значимі події: внутрішньополітична
ситуація в Україні (загальнонаціональне значення);
біографії відомих постатей (регіональне значення);
виявлення різноманітних аспектів (позитивних і
негативних) муніципальної політики київської влади
(місцеве значення) [5, с. 81].
При цьому вказані молодіжні журнали («Молоко»
й «Екстрим») розраховані переважно на читача, який є
відповідним чином обізнаний у складних суспільно–
політичних процесах сьогодення.
Серед специфічних рис зазначених видань Запо
ріжжя та Києва слід назвати націленість редакції на
формування якісного інформаційного продукту, нетер
пимість до статей низького рівня чи з використанням
неналежної лексики (у т.ч. субкультурного чи
ненормативного сленгу). При цьому, в досліджуваних
ЗМІ всіляким чином заохочується вільний обмін
думками з важливих політичних питань порядку
денного, дискусія щодо місця молоді в сучасному
українському суспільстві тощо. Таким чином, можна
стверджувати, що досліджувані періодичні видання
справді будують з молоддю діалог на своїх сторінках.
Звертаючись до регіональної молодіжної преси
Західної України, варто наголосити на великій
суспільній ролі у ній національно–патріотичного
виховання. При цьому в західноукраїнських виданнях
при висвітленні політичних подій минулого завжди
дотримувався баланс між загальнодержавним і місцевим
контекстом. Зокрема, журналісти упродовж 90–х років
минулого століття і по сьогодні постійно зверталися до
історії свого краю, міста, села. Регіональні матеріали
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розширювали й конкретизували інформацію, отриману
із центральних видань, виводили молодого читача на
усвідомлення ролі й місця власної родини, земляків,
своєї «малої батьківщини» в тих або інших історичних
подіях.
Ще в останні роки існування УРСР на Західній
Україні розпочалася хвиля публікацій у молодіжній
пресі про замовчувані раніше сторінки вітчизняної
історії. Наприклад, на сторінках видання «Молода
Галичина» із кінця 1980–х років почали з’являтися
статті про трагічні події радянського минулого, про
боротьбу націоналістичного підпілля за незалежність
України тощо.
На Волині справу відродження національної
пам’яті через відновлення українських історичних
пам’ятників активно підтримало луцьке періодичне
видання «Молодий ленінець» (пізніше звісно було
перейменоване). Газетою була оголошена операція
«Старе місто», яка зібрала сотні добровільних
помічників–реставраторів на відроджуваних об’єктах
Луцького державного історико–культурного заповідника.
Аналогічні акції на зорі незалежності України
проходили в багатьох містах нашої держави – у Львові
ініціатором і координатором акції зі збору коштів
на спорудження пам’ятників Тарасу Шевченко була
вже згадана «Молода Галичина», а у Чернівцях –
«Молодий буковинець». Звичайно, що такі акції
супроводжувалися цілим рядом тематичних публікацій
як загальнодержавного, так і регіонального змісту.
Говорячи про особливості тематичного наповнення
регіональної молодіжної преси у різних частинах
України в період, починаючи з 1991 року, слід
виокремити такий «чутливий» регіон як Автономна
Республіка Крим. С. М. Кличко переконаний, що
вивчення молодіжної преси півострову є «невід’ємною
складовою частиною формування цілісної картини роз
витку засобів масової інформації в Криму, усвідомлення
всіх особливостей регіону» [4, с. 96]. Можна у повній
мірі погодитися із науковцем стосовно того, що регіо
нальна періодика Криму, орієнтована на молодіжну
аудиторію, мала значну специфіку й у ній домінували
російськомовні видання з відповідним ідеологічним
наповненням.
Україномовний контент молодіжної періодики на
півострові в період до 2014 року був представлений
такими виданнями як «Молодіжна газета Криму»,
«Молодіжна республіка», «Бджілка» (м. Сімферополь),
«Ліцеїст» (м. Севастополь) тощо. Оскільки популя
ризацією української мови й культури на території АРК
опікувався благодійний фонд відродження української
мови, культури і духовності – «Кримська світлиця», то
однойменна газета також мала власний україномовний
молодіжний додаток під назвою «Будьмо».
Серед вагомих і значимих питань суспільно–
політичного характеру, які актуалізувалися на шпальтах
«Будьмо», можна вказати такі:
– загальнодержавного значення – формування
почуття патріотизму на конкретних прикладах мину
лого і сучасності; виховання любові до української
мови та толерантності до інших мов (зокрема кримсько
татарської); сприяння підвищенню інтересу молоді до
політики, розвиток вміння приймати рішення і прогно
зувати; проблематика європейської інтеграції України;
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– регіонального (кримського) значення – розв’язання
конкретних проблем молоді півострову (суспільна й
професійна реалізація, освіта, працевлаштування);
– місцевого значення (м. Сімферополь) – проведення
різних громадських конкурсів серед молоді та їх
результати [4, с. 97].
Як бачимо, в інформаційній політиці видання
домінували загальноукраїнські, а не регіональні
(кримські) тренди. Можливо, це було недоліком,
оскільки переважна більшість представників молоді
Криму в подальшому проігнорували цінності, які пропа
гувалися зазначеним суспільно–політичним виданням,
виявившись, натомість, під впливом антиукраїнського
інформаційного контенту із середовища місцевих
проросійських ЗМІ.
Певне сприяння розвитку регіональної молодіжної
преси України надають структури Євросоюзу, що
знайшло своє відображення у суспільно–політичній
тематиці ЗМІ. Зокрема, євроінституції просувають
поширення у нашій країні бюлетенів «Знай про Європу
більше», «Європейська освіта» тощо, які мають чітко
виражену регіональну специфіку, тобто спрямовані на
поширення інформації про Євросоюз на рівні окремих
регіонів нашої країни [2, с. 45].
Тематика, яку просувають центри європейської
інформації (ЦЄІ) та євроклуби, орієнтована саме на
молодіжну аудиторію і здебільшого стосується питань
не лише освіти, культури, але й суспільного життя
та молодіжної політики. Слід, зокрема, очікувати,
що у подальшому, в зв’язку з інтенсифікацією євро
інтеграційних процесів, пов’язані з соціально–
політичними процесами всередині ЄС теми стануть все
більшою мірою розповсюджуватися у молодіжних ЗМІ
нашої країни.
Попри різноманітність і численність регіональних
молодіжних засобів масової інформації, у цьому
сегменті ринку існують і вагомі проблеми – зокрема
якості й автентичності контенту деяких молодіжних
видань й Інтернет–порталів, а також їх «пожовтіння».
Оскільки часто молодіжні ЗМІ не відображають у
повному обсязі сучасні суспільно–політичні тенденції,
молоді освічені люди, насамперед студенти, починають
читати «немолодіжні» спеціалізовані видання, що
відповідають їхнім професійним інтересам і потребам.
Для популяризації саме молодіжної періодики доцільно
проводити аналітичні дослідження стану регіональних
молодіжних газет і журналів, щоб з урахуванням потреб
цільової аудиторії й сучасних реалій поліпшити якість
контенту.
Не можна також ігнорувати об’єктивний процес
зростання ступеню інтеграції контенту молодіжних ЗМІ
в такі платформи, як ЖЖ, Twіtter і соціальні мережі,
що дозволяє залучати нову аудиторію й будувати з нею
більш конструктивний діалог.
Важливо стисло надати відповідь на питання доціль
ності використання (у певних межах) молодіжного
«сленгу», в т.ч. лексики, що межує із ненормативною,
на шпальтах регіональних ЗМІ. З одного боку, вказаний
захід об’єктивно спрощує комунікацію з молоддю. З
іншого боку – і цей підхід, на нашу думку, має все
ж домінувати – захоплення зазначеним прийомом
призводить до маргіналізації друкованого ЗМІ, а у
випадку статей з елементами суспільно–політичної
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аналітики – до їх вульгаризації та втрати виховного
змісту. Зрештою вже стало доконаним фактом, що
молодіжний сленг домінує у соціальних мережах й
інших формах онлайнової журналістики, що звичайно
додало їм популярності, проте спричинило до
знецінення матеріалів політичного характеру.
Результати дослідження та їх обговорення.
Періодика, орієнтована на молодіжну аудиторію,
видавалася й видається в усіх регіонах України.
Останнім часом все більшого поширення набувають
Інтернет–видання. Поряд із розважальним контентом,
орієнтованим на потреби дозвілля молодих людей,
молодіжна преса в Україні значну увагу приділяє
суспільно–політичній тематиці – як загальнодержавного,
так і регіонального й місцевого рівня. Особливо гостро
соціальна проблематика в пресі регіонів нашої країни
постала у період з 2014 року, коли після Революції
Гідності молодь України висунула нові вимоги до
держави і суспільства.
Звичайно, що далеко не всі регіональні молодіжні
ЗМІ в Україні дотримуються високих стандартів
новинної журналістики. Більше того, значна частина
з них взагалі не причетні до висвітлення суспільно
значимих чи політичних подій, віддаючи перевагу лише
розважальному контенту. Водночас існує сукупність
досить авторитетних молодіжних газет і журналів, де
знаходять відображення події вітчизняної політики
різного масштабу, а також ряд актуальних соціальних
проблем, які стосуються інтересів як молоді, так і більш
зрілих поколінь.
Регіональна молодіжна преса меншою мірою, ніж
сучасні Інтернет–ЗМІ уражена хворобливими вадами
сучасної української журналістики –маніпулювання
фактами, однобічна їхня інтерпретація, політична (або
кланова) заангажованість журналіста, зрештою, його
непорядність і непатріотизм.
Висновки. Отже, дослідивши проблематику співвід
ношення висвітлення суспільно–політичних подій
національного, регіонального та місцевого значення у
регіональній молодіжній пресі України, ми прийшли до
ряду висновків:
– пропорції відображення подій загальнодержавного
і локального характеру в українській пресі, цільовою
аудиторією якої є молодь, безсумнівно не мають
чітко усталених значень і визначаються, насамперед,
політикою редакції та фаховим рівнем журналістів,
спектром інтересів авторів статей тощо;
– у багатьох виданнях вказане співвідношення
є чітко збалансованим, в інших газетах і журналах
контент національного масштабу переважає над
регіональним і місцевим, в окремих ЗМІ – навпаки;
– оптимальною є ситуація, коли молодь певного
регіону України отримує рівну за обсягом інформацію
як відносно подій всієї держави, так і своєї області,
району, міста. У разі нехтування подіями регіонального
й локального характеру молода людина буде звертатися
за їх отриманням до інших джерел інформації, зокрема
до Інтернету. В разі ж усунення молодіжних ЗМІ від
загальноукраїнського інформаційного контенту їх може
очікувати «скочування» до провінційності і також втрата
молодіжної аудиторії.
Говорячи про перспективи для подальших дослід
жень наукової проблеми, порушеної у рамках даної
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статті, слід відзначити, що важливим є вивчення
тематичного наповнення молодіжної преси окремих
«чутливих» регіонів нашої країни, зокрема Південного
Сходу. Безсумнівно, міг би бути актуальним компара
тивний аналіз тематики друкованих і електронних
видань, а також газет і журналів окремих суміжних чи
віддалених одна від одної областей України (наприклад,
Рівненської й Житомирської або Київської та Одеської
областей).
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Coverage ratio of social and political events of the national,
regional and local levels in the regional youth press of Ukraine
The article analyzes the ratio of luminance of socio–political events of national,
regional and local significance in the regional youth press in Ukraine. Proposed
definition of «regional youth press». Given the characteristics of the event typology
of socio–political nature, depending on their importance (national, regional and
local levels). It notes that Ukrainian society has undergone drastic transformations
that are reflected in the outlook of this most active and radical part of society as a
youth. And expanded information requests and preferences of our young compatriots.
The concrete examples of topical socio–political content of youth media in Kiev,
Zaporizhya, Ukraine’s western regions and the Crimea. Revealed the value of articles
on national–patriotic education of youth on the pages of regional publications.
Opened important for the youth press aid Ukraine by the EU institutions.
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Регіональний аспект історико–культурного
туризму в Україні: перспективи розвитку
Стверджується, що Виноградівщина, на якій з найдавніших часів жили
народи різних традицій і вірувань, зберегла для нащадків нетлінні пам’ятки
матеріальної та духовної культури. У Виноградівському районі зосереджені
майже всі види та категорії пам’яток: археології, архітектури, сакральні
споруди. Про життя і побут народів, що населяли Виноградівщину в різні віки,
масштабно розповідають історичні експозиції численних краєзнавчих музеїв
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району. Описуються численні туристичні маршрути історико–культурного
спрямування. Окреслюються пріоритетні напрямки розвитку туризму в районі,
які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності історико–культурного
туризму цієї території.
Ключові слова: Виноградівщина, історико–культурний туризм, пам’ятки
археології, пам’ятники архітектури, сакральні споруди, краєзнавчі музеї.

Туризм як соціально–культурне явище здійснює
певний вплив насамперед на регіональний розвиток.
Проте, як слушно зазначає Ю. Вовк, туристичний та
природно–рекреаційний потенціал багатьох областей
України можна використовувати набагато ефективніше.
Цей потенціал включає природно–кліматичні ресурси,
комплекс об’єктів історико–культурної спадщини,
сприятливу екологічну ситуацію, розвинену систему
транспортного сполучення тощо [2, с. 34].
Розвитку туризму як культурного феномену
присвячені праці таких вітчизняних і зарубіжних
вчених, як Л. Божко, С. Горський, В. Квартальнов,
В. Кулік, О. Орлова, В. Пазенок, В. Федорченко,
М. Цюрупа, які розглядають туризм як явище куль
тури і чинник духовного розвитку особистості, вияв
ляють світоглядні аспекти туризму. Питання впливу
туризму на транснаціоналізацію культури дослід
жують О. Астаф’єва, О. Бойко, Є. Селезньова, Н. Шум
лянська. Фактори соціально–культурного ризику роз
витку туристичної індустрії вивчають Г. Алейнікова,
В. Войтюк, О. Лукашевич, М. Маринін, В. Пазенок
та ін. Проблеми збереження культурно–історичної
спадщини висвітлюють В. Корнієнко, Т. Курило,
О. Маламанюк, Ю. Опалько, О. Худолей та ін. Але
аналіз опублікованих наукових праць виявив певну
невисвітленість
проблем
регіонального
розвитку
культурного туризму, неоднозначність підходів до
вивчення туристичної привабливості регіону з точки
зору розвитку туризму і культури та їх взаємовпливу.
Як слушно зауважує Л. Божко, незважаючи на
всі труднощі, наш час є періодом розвитку нових
тенденцій у культурному житті, відроджуються раніше
забуті імена, пам’ятки й події, по–новому оцінюється
історична спадщина. І тому для більшості українських
регіонів орієнтація на культурний туризм стає однією
з реальних можливостей економічного, соціального й
культурного піднесення [1, с. 169].
Культура Закарпаття унікальна, оскільки під час
свого розвитку зазнала впливу угорської, чехословацької,
німецької та української культур, а також міжетнічних
зв’язків народів, які протягом століть спільно
проживають у Карпатах. В області збереглося багато
історичних пам’яток і пам’яток народного мистецтва
різних епох. Станом на кінець 2014 р. на території
Закарпатської області взято на державний облік і
охорону 1493 пам’ятки, з яких: 478 – археологічні,
506 – історичні, 86 – монументального мистецтва,
205 – архітектури та містобудування, із них 9 замків та
115 споруд дерев’яної сакральної архітектури.
Саме наявність усіх цих культурно–історичних
пам’яток, а також багата архітектурна спадщина
створюють всі умови для залучення спеціалізованих
груп туристів. Крім того, великі дивіденди можна
отримувати в разі безпосереднього залучення наявних
пам’яток до загального рекреаційного процесу,
тобто організації на базі музейних комплексів масо
вих театралізованих видовищ для туристичних груп
[3, с. 152].
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Серед районів Закарпаття одним із найменш
досліджених є Виноградівський, хоча потенціал для
розвитку культурно–історичного туризму тут достатній.
Саме це зумовлює актуальність нашої статті, мета
якої – вивчити основні історико–культурні пам’ятки
Виноградівщини.
Виноградівський район, утворений у 1953 р.,
розташований у південній частині Закарпатської області.
Межує з Іршавським, Хустським та Берегівським
районами. На півдні району проходить кордон України
з Румунією, а на південному заході – з Угорщиною.
Площа району 700 кв. км, що становить 5,4% від
території області. Населення району складає 118500 чол.
(9,4% від населення області), у тому числі: сільське –
80900 чол., міське – 37600 чол.
На Виноградівщині збереглися атракційні руїни двох
могутніх середньовічних замків «Канків» і «Нялаб».
Заклав їх могутній угорський феодал Беке Боршо, якому
відійшов цей край після угорського завоювання [7,
с. 327].
Замок «Канків» XI–XVI ст. знаходиться на
скелястому виступі Чорної Гори над містом Виноградів.
Під кам’яною кладкою замку археологи виявили сліди
слов’янського городища початку X ст., яке існувало
тут до захоплення краю угорцями. У 1399 р. угорський
король Жігмунд І дарує фортецю барону П. Перені.
Новий господар розбудовує кам’яну фортецю. У XV ст.
рід Перені передає замок ченцям–францисканцям, які
перетворюють його на монастир. Під час релігійних
воєн у 1566 р. загін королівських військ Австрійської
імперії під командуванням генерала Текелеші штурмом
оволодів фортецею і зруйнував її. Після цих подій замок
уже не відновлювали.
Замок «Канків» мав форму чотирикутника (46,9 x
44,8 м) з масивними квадратними вежами по кутах з
великою в’їзною брамою. П’ята башта була над брамою.
До нашого часу споруда дійшла тільки у вигляді руїн,
її руйнування, на жаль, триває і дотепер, в тому числі
місцевими мешканцями. Збереглись лише два фрагменти
замку, звідусіль оточені присадибними ділянками
та виноградниками. Якщо піднятись до замку, який
височить над містом, то і сьогодні можна бачити міць
його мурів, від яких залишилися лише фрагментами. Є
кілька шматків стін із бійницями. Найкраще збереглися
стіни та монументальний фундамент каплиці. Вочевидь,
на її місті колись була вежа.
Сьогодні залишки замку «Канків» мають статус
національної
пам’ятки
архітектури.
Археологи,
очолювані відомим дослідником В. Котигорошком,
вважають, що руїнам треба надати статус археологічної
пам’ятки, оскільки вчені прогнозують тут ще чимало
історичних відкриттів та сенсацій.
Замок «Нялаб» XII–XVII ст. знаходиться біля села
Королево, де бурхлива Тиса спускається з гір на широкі
простори Дунайської рівнини. З доби Хорватського
союзу тут існувало слов’янське городище. Після
завоювання краю угорцями король Іштван V наказав
на місці старого дерев’яного укріплення збудувати
королівський мисливський палац. А невдовзі, для
зміцнення підкарпатського (руського) кордону Великої
Угорщини у другій половині XIII ст., король Бейла
IV закладає тут кам’яний замок. У 1405 р. замок було
передано роду баронів Перені. Після антигабсбурзької
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змови, в якій брав участь рід Перені, за наказом
імператора Леопольда І замок було зруйновано [7,
с. 328].
За типом споруди – це замок, побудований на
території слов’янського городища. Також відомий, як
Нялабський замок, Nyaláb vár (угор.), Королівський
замок Ньолаб, Замок у Королево, Кірагаза (Кірайгаза,
Кіральхаза), Királyháza (угор.) – стара назва смт. Королево.
Перший етап будівництва: ІХ–Х століття (городище),
2–а половина ХІІІ ст. (замок). Останній етап будівництва:
1–а половина або середина XVII століття, 1993 рік (від
новлення церковки) [8, с. 93].
Сьогодні на майданчику північної тераси можна
побачити руїни замкових стін, які в одних місцях
зруйновані аж до рівня фундаменту, а в інших місцях
все ще піднімаються над рівнем замкового двору на
значну висоту. Найкраще уцілів південно–західний
кут укріплень, стіни якого в наші дні піднімаються
на 9–метрову висоту. Внутрішні побудови замку не
збереглися, лише в центрі двору простежуються сліди
засипаного колодязя. Збереглися руїни барбакана, в
одній зі стін якого можна побачити арку проїзду.
Як зазначає науковець І. Прохненко, особливий
внесок у вивчення Королівського замку Нялаб належить
УжНУ. З 2007 року і по сьогодні викладачі й студенти
відкривали таємниці історії, зазираючи через знайдені
речі в сиву давнину. У ході робіт зібрана значна
колекція матеріалу: тисячі фрагментів керамічного
посуду, в тому числі імпортного (графітового –
австрійського, лоштицького – моравського), кахлі, а
також вироби зі шкіри, кістки, скла, металу (побутові
речі, зброя, монети, медальйон). Аналіз знахідок
свідчив про функціонування укріплень щонайменше від
початку XIV до середини XVII ст., що узгоджується з
інформацією письмових джерел [9].
Значний інтерес для туризму представляє також
палац і парк Перені, збудований сім’єю баронів Перені
у ХVІ–ХVІІ ст. як дім–замок. Має 4 кутові вежі із
широкими кам’яними стінами. Будівля – двоповерхова.
Під будівлею знаходиться великий підвал. До палацу
належать два бокові флігелі, теж збудовані з каменю.
Портал будівлі пізніше, у ХVІІІ ст., набув рис бароко.
Над входом зберігся родинний герб баронів Перені,
які одержали маєтки в Угочанському комітаті в кінці
ХІV ст., а також великі ковані ворота (ХVІІІ ст.).
Пам’ятка архітектури національного значення [11, с. 5].
Парк, який оточує палац, в основному, сформований
у ХІХ ст. Тут посаджено багато рідкісних дерев і кущів.
Палац і парк є унікальним ансамблем такого виду на
Закарпатті. Аристократичності парку додають наявні
дві кругові доріжки – зовнішня для кінних прогулянок,
внутрішня для піших. Тут збудований великий
амфітеатр. Є дитячі площадки, спортивний майданчик.
Пам’ятка національного значення, яка входить у
палацово–парковий комплекс.
На території сучасного Виноградівського району
знайдено багато археологічних об`єктів. Малокопанське
городище та Королівська стоянка є одними з най
багатших та найцінніших надбань археології Європи.
Великий залізоплавильний центр Закарпаття (III–I ст. до
нашої ери), другий у Європі по кількості та значенню
знахідок відкрито в Дякові (Неветленфолву) і Новому
Клиновому. Тут знайдено кілька поселень, а в них –
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більше десяти залізоплавильних горнів, ковальські,
ювелірні та деревообробні майстерні. Розвиток земле
робства, ремесел, та обміну між племенами сприяв появі
виробів із міді і бронзи (ІІІ–ІІ тисячоліття до нашої ери).
Вони виявлені в селах Боржавське та Чепа [6, с. 274].
Стоянка поблизу селища Королево відкрита
у 1974 році археологічною експедицією на чолі з
В. Гладиліним. Розташована вона на північно–східній
околиці селища на горі Гострий Верх і Бейвар. Кам’яні
знаряддя праці зустрічаються у глині, яка прикриває
вулканічну скалу. У товщі відкладів археологи
зафіксували близько десяти шарів із різноманітними
знахідками. Найдавніші артефакти були зібрані вченими
на глибині 10–12 м від сучасної поверхні. Вони
датуються часом близько 1 млн. років. Це найдавніші
сліди первісних людей не тільки в Україні, а й у всьому
Карпатському басейні [4].
У Королеві з різних шарів вченими зібрано
понад 60 тис. кам’яних знарядь праці віком від
1 млн. до 30 тис. років до н.е. Як показав їх аналіз,
виготовлялися наконечники списів, скребла, ножі, січки
майже виключно із місцевого андезиту. Виявилося,
що Королівське місцезнаходження протягом сотень
тисяч років функціонувало як стоянка – майстерня з
виготовлення кам’яних знарядь праці і зброї.
Попри свою унікальність, Королево зіткнулося з
проблемою збереження свого культурно–історичного
фонду. Причому для області воно має неабияке значення
та вартість. За умови приведення пам’ятки до належного
стану, стоянка може стати перспективним туристичним
об’єктом: миловидний краєвид на долину річки Тиси,
незвичайність пам’ятки й археологічних знахідок,
близькість до Королівського замку – все це викличе
неабиякий інтерес у туристів [5, с. 3].
Неподалік від села Мала Копаня знаходиться
знамените городище, де археологи, очолювані профе
сором історії В. Котигорошком, розкопали багато
унікальних
історичних
знахідок.
Малокопанське
городище розміщене на горі (з правого берега річки
Тиси. Це найбільший центр дакійської культури у
верхньому Потиссі I ст. до н.е. – I ст. н.е. і колись являв
собою найбільший та найукріпленіший пункт в регіоні.
Загальна площа городища 5 га. Розкопано 41 житло,
107 будівель, 37 позажитлових вогнищ і печей,
сотні стовпових і господарських ям. Це був відомий
ремісничий центр даків, що славився виробництвом
скляних та різноманітних глиняних виробів.
На північному заході від Королева можна побачити
знамениті «хустські ворота» – унікальний природний
феномен. Їх ширина близько 3 км. Саме звідси
починається рівнина, яка переходить у Велику Угорську
низовину. Завдяки цим «воротам» холодні північно–
східні вітри не сягають Королева, і температура тут
на кілька градусів вища. Тут, на вершині гори, яка
і є частиною «Хустських воріт», знайдено залишки
поселення неандертальців – знаряддя для рубання,
скребла, ножі, наконечники списів з андезиту та
кременю. Всі ці знахідки (а їх понад 60 тис.!) є
важливим інструментом у дослідженні особливостей
розвитку первісного виробництва, вивченні способи
життя первісних людей, їх взаємодію з оточуючим
середовищем тощо Без сумніву, це поселення є
пам’яткою світового значення і згадується у підручниках
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з історії нашого краю та Європи як найважливіше та
найдревніше на території Старого Світу [10, с. 7].
Вченим вдалося дослідити 15 культурних шарів,
останньому з яких 25 тис. років. Ця ранньопалеолітична
стоянка досліджувалась ще чехословацькими вченими,
однак найпродуктивнішими були розкопки професора
В. Гладиліна, який протягом десяти років очолював
групу археологів Академії наук УРСР. Професор
вважав, що сотні тисяч років тому схили гори, на якій
знаходиться первісна стоянка людей, був берегом
річки Тиса. Однак з часом вода вирила собі русло,
поглибивши його на 100–120 метрів. А на вершині
гори можна і сьогодні знайти річкову гальку, тобто ця
вершина колись справді була берегом.
Різноманітні сакральні споруди району представ
ляють значний туристичний потенціал. Розглянемо
найвизначніші сакральні пам’ятки регіону.
Успенська церква ХVІІ ст. у с. Новоселиця –
пам’ятка монументальної дерев’яної архітектури,
збудована у 1669 р. За стилем належить до групи
закарпатських дерев’яних храмів регіону Потисся,
у яких панує дух готичної архітектури. Збудована з
широких дубових брусів. Вхідні двері виготовлені із
суцільної липової дошки, прикрашеної джуготовою
різьбою та розетками з мотивами солярних знаків і
соняшників. Настінний живопис ХVІІ ст. є унікаль
ною пам’яткою мистецтва, що характеризується різно
манітністю стилю, народним трактуванням релігійного
живопису. Церква – тридільна, складається з бабинця,
нави і вівтарної частини. Біля церкви розміщена
дерев’яна дзвіниця ХVІІІ ст. із 3 дзвонами. Архітектурна
пам’ятка національного значення [3, с. 152].
Монастир і костьол францисканців у м. Виноградові.
Ансамбль збудований у ХVІІ–ХVІІІ ст. Зазнав нищення
під час нападу кримських татар у 1717 р. та пожежі.
Стиль бароко. Костьол – однонавний, із купольним
склепінням. Над входом у костьол знаходиться дзвіниця.
Стіни прикрашені розписами. Костьол з’єднаний
галереєю з монастирем, який має близько 30 приміщень.
Завершена реставрація всього ансамблю. Пам’ятка
архітектури національного значення.
Римо–католицький костьол Вознесіння м. Вино
градів. Споруджений у ХІІІ–ХV ст. Збудований у
романському і готичному стилях. Складається з вежі–
дзвіниці, нави і гранчастої апсиди. Збереглася чудова
і цінна художня різьба по каменю на арці та вівтарній
частині. Ззовні стіни зміцнені контрфорсами. Головний
портал розташований під вежею. На фасадах зберігся
готичний декор, вікна із круглими арками, характерними
для романського стилю. У дзвіниці є 2 дзвони – великий
і малий. Зазнав пошкоджень під час монголо–татарської
навали 1241 р. та нападу кримських татар у 1717 р. Є
однією з небагатьох пам’яток готичної архітектури на
Україні, яка зберегла ці характерні риси стилю до наших
днів. Пам’ятка архітектури національного значення.
Римо–католицька церква (с. Шаланки). Одна з
найстаріших церков Закарпаття. Збудована римо–
католицькою громадою в ХIV ст. Через часті пожежі,
храм неодноразово відбудовувався. На даний час
церква багатоярусна з невеликими вікнами, закінчення
гостроконечне з чотирма кутовими баштами. Храм має
старовинні церковні реліквії: позолочені та срібні кубки
(1711 р.) та срібний глечик (1726 р.). На згадку про
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визвольну боротьбу угорського народу 1703–1711 років
під проводом Ференца II Ракоці та останнім сеймом
куруців, який відбувся саме в цьому населеному пункті,
в церкві є пам’ятний напис.
Греко–католицька церква св. Архангела Михаїла
(с. Великі Ком’яти). Мурована греко–католицька церква
була побудована в центрі села 1790 року. Трохи вище
по схилу знаходиться більш молодий храм – церква
Святого Духа, 1906 року побудови. Його площа – понад
500 м2. Відмітна особливість – дуже довгаста нава і
вівтарна частина, при не менш широкому трансепті,
який в рази збільшує корисну площу внутрішнього
приміщення. Усередині храму збереглися розписи, ство
рені руками відомого закарпатського митця А. Бокшая.
Костел св. Олени (сел. Вилок). Зведений у 1788 р.
Чотириярусна башта з червоної цегли на головному
фасаді з’явилася у ХІХ столітті. Храм однонавний, зі
склепінчатими перекриттями. Всередині стеля пам’ятки
вкрита розписами початку ХХ століття [12, с. 55].
Реформатська церква (с. Дюла). Церква, збудована з
каменю у XV ст., є однією з найважливіших церковних
пам’яток колишньої Угочанської жупи. Дугоподібна
стеля збереглася в оригіналі, сьогодні касетована. Також
збережена стрілчаста тріумфальна арка, яка відокремлює
наву від олтаря.
Церква св. Петра і Павла (с. Теково). Ще в 1797 р.
державна комісія вирішила, що в с. Текові потрібно
збудувати цегляну церкву, тож розпочались роботи, а
стару дерев’яну 1775 року створення, перенесли до
сусіднього села Гудя.
Виноградівський район – поліетнічний та полі
культурний край, що увібрав у себе багатство побуту
та традицій різних національностей, які проживають
тут. Про життя і побут народів, що населяли
Виноградівщину в різні віки, масштабно розповідають
історичні експозиції численних краєзнавчих музеїв
у Виноградові, Тисобикені, Новоселиці, де зібрані
матеріали з історії міста і району з найдавніших часів.
Великою популярністю користується музей леквару
(сливового повидла) у Ботарі. Неповторну красу краю,
його історію і сучасні прикмети передають зібрані
картини і скульптурні композиції, які представлені у
картинній галереї с. Пийтерфолво.
Значною популярністю користуються на Виногра
дівщині туристичні маршрути історико–культурного
спрямування: «Старовинний Севлюш», у програмі
якого відвідування костелу Вознесіння, монастиря
францисканців, Виноградівського районного історичного
музею, палацу і парку родини Перені, руїн замку
«Канків»; «Затисянський край» з екскурсіями в картинну
галерею с. Петрово (Пийтерфолво), до скансену
«Затисянський етнографічний музейний комплекс»,
дегустаційного залу «Пан Еко», музею леквару,
пам’ятників закарпатському варенню та свині породи
«мангалиця»; «Волоський край», який передбачає
огляд руїн замку «Нялаб», церкви Успіння Пресвятої
Богородиці XVII ст. (с. Новоселиця), етнографічного
сільського музею культури волохів (с. Новоселиця) та ін.
Висновки. Серед пріоритетних напрямків розвитку
туризму у Виноградівському районі – підвищення
конкурентоспроможності історико–культурного туризму
району. Шляхи досягнення цієї мети: розробка мережі
екскурсійних туристичних маршрутів етнічного та
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історичного спрямування; формування туристичних
продуктів на основі історичної, рекреаційної та при
родно–ландшафтної привабливості регіону; створення
тематичних передач та повідомлень на ЗМІ та веб–
ресурсах; модернізації туристичної індустрії через
реконструкцію старих і відкриття нових туристичних
підприємств,
поліпшення
якості
їхніх
послуг;
покращення транспортної інфраструктури.
Основними завданнями збереження культурної
спадщини Виноградівщини є: забезпечення державного
обліку та контролю за збереженням і використанням
об’єктів культурної спадщини; проведення на сучасному
інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної
спадщини шляхом складання електронних паспортів
за уніфікованою формою; сприяння залученню
інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації,
реабілітації і використання пам’яток; удосконалення
законодавчого забезпечення охорони та використання
об’єктів культурної спадщини; сприяння залученню
об’єктів культурної спадщини до національних та
світових туристичних маршрутів; систематичний нагляд,
контроль за технічним та художньо–естетичним станом
пам’яток сакральної архітектури тощо.
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Regional analysis historical and cultural tourism in Ukraine:
development prospects
The article states that Vynogradiv area, which from ancient times lived people
of different traditions and beliefs, preserved for posterity imperishable monuments of
material and spiritual culture. In Vynohradiv area concentrated almost all types and
categories of monuments, archeology, architecture, sacred buildings. The life and the
life of the peoples inhabiting Vynogradiv area at different ages, telling big historical
exposition of many regional museums district. Describes the many hiking trails
historical and cultural areas. Outlines the priorities for the development of tourism in
the area, which will improve the competitiveness of the historical and cultural tourism
of the area.
Keywords: Vynogradiv area, historical and cultural tourism, archeological sites,
monuments, sacred buildings, museum.
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Авіакатастрофи «Боїнгів» 1983 та 2014 років:
аналогії російської пропаганди
Проаналізовано авіакатастрофи «боїнгів» 747 південнокорейської
компанії у 1983 р. та MH17 малайзійської авіакомпанії у 2014 р. Мета роботи –
порівняння російської пропаганди в обох випадках. Дослідження проводилося
методом порівняльного аналізу та історизму, що дає змогу через призму
події 1983 року оцінити пропагандистські маніпуляції політтехнологів РФ
у подіях зі збитим на території Сходу України «Боїнгом» у 2014 р. На основі
отриманих висновків визначено, що неочікуваність отримання інформації
про збиті літаки спонукала Кремль до швидких, часом неорганізованих дій,
введення в оману світової спільноти. Прослідковані аналогії наводять на думку,
що Росія, як і колись СРСР, не соромиться використовувати жорсткі, часом
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агресивні методи прикриття своїх військових помилок на політичній арені.
Це відбувається шляхом поширення вигідної для офіційної Москви інформації
з єдиною метою – завуалювати злочини і змусити світове співтовариство
думати у необхідному Кремлю руслі.
Ключові слова: авіакатастрофи «Боїнгів», російська пропаганда,
дезінформація, військовий злочин, загибель цивільних.

Новітня політична, економічна та військова конф
ронтація між Європейським Союзом, США, з одного
боку, та Російською Федерацією – з іншого, що виникла
в результаті агресивної поведінки останньої, все
частіше своїми рисами змушує дослідників проводити
аналогії з «холодною війною», яку світ вже пережив в
другій половині ХХ століття. Користуючись подекуди
малоефективним впливом ООН, ОБСЄ та інших міжна
родних організацій, російська державна інформаційна
політика і відповідні державні органи та установи про
довжують застосовувати інформаційні операції, спря
мовані на викривлення інформації та спотворення
фактів, успадкувавши та вдосконаливши гнучкість і
безпринципність СРСР часів «холодного протиборства».
Детальний аналіз всеохоплюючого протистояння двох
політичних блоків, двох наддержав, використання в
ньому пропаганди як одного з основних інструментів
«гібридної війни» в минулому дасть змогу відповісти на
виклики, що виникли перед сучасним світом внаслідок
агресії Росії.
У зв’язку з широкими хронологічними рамками та
значною кількістю фактів пропонуємо зосередити увагу
на найменш досліджених, суперечливих подіях, а саме:
катастрофах авіалайнерів південнокорейської компанії у
1983 р. та малайзійської авіакомпанії у 2014 р.
Мета дослідження – шляхом порівняння двох
прикладів авіакатастроф «Боїнгів» з метою виявлення
реакції офіційного Кремля на неочікувані події за участі
російських представників, що дескредитують імідж
Москви на політичній арені.
Ступінь дослідженості питання та новизна. Тема
авіакатастроф «Боїнгів» 1983 та 2014 років загалом не є
новою. Дискусії довкола неї породили велику кількість
публікацій, особливо на сторінках мережі Інтернет. Вони
містять погляди політологів, соціологів, економістів,
військових, політтехнологів і громадських діячів. Автори
вперше зробили спробу порівняння двох подій з точки
зору коментування їх офіційною Москвою, що стало
можливим завдяки узагальненню наявних різнобічних
розпорошених матеріалів і створило розуміння приєм
ливості у російській пропаганді в історичній прогресії.
Перш ніж приступити до викладення пропаган
дистської обгортки трагічних авіакатастроф лайнерів у
1983 та 2014 роках, нагадаємо суть подій. Перша із них
відбулась 1 вересня 1983 року із «Боїнгом» 747 південно
корейської компанії, який летів з Нью–Йорка до Сеула.
Літак відхилився від заданого курсу на 500 км у глиб
СРСР і був збитий радянським винищувачем над
Сахаліном. Загинули 269 осіб. Друга – катастрофа
літака «Боїнг» MH17 малайзійської авіакомпанії, яка
відбулась 17 липня 2014 року. Судно здійснювало переліт
з Амстердама в Куала–Лумпур. Загинуло 298 осіб.
Міжнародне слідство встановило, що літак був збитий з
непідконтрольної українській владі території Донбасу із
ЗРК «Бук», куди його завезли з Росії. Остання заявляє,
що російські «Буки» український кордон не перетинали.
Несподіваність трагедії. В обох випадках
інформація про збиті літаки була неочікуваною для
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Москви, отже, пропагандистські рішення щодо її
розтлумачення перед широким загалом необхідно
було приймати нашвидкоруч. Так, про збитий літак у
1983 р. керівництво СРСР дізналось під час планового
засідання політбюро. Спочатку навіть інформації не
хотіли вірити. Негайно викликаний начальник генштабу
М. Огарков заявив, що військові не сумнівались –
літак був військовим. Генеральний секретар ЦК КПРС
Ю. Андропов, очевидно не приділяючи належної уваги
інциденту, відлетів на відпочинок у Крим доручивши
колегам ще раз «порадитись і зважити усе». Сам він
з одного боку звинувачував у кознях Р. Рейгана, з
іншого – сварив «тупоголових генералів, які зовсім не
думають про велику політику». З приводу конкретної
тактики погляди розділились. Так, заступник міністра
іноземних справ Г. Корнієнко пропонував визнати
трагічну випадковість і вибачитись перед сім’ями, тих
хто, загинув та урядами їх країн, проте підкреслити,
що інцидент спровокувала американська сторона
своїми розвідувальними польотами поблизу російських
кордонів. Проте перемогла точка зору міністра
оборони Д. Устінова, який наполягав, що необхідно все
заперечувати [1].
У 2014 році звістка про те, що сепаратисти
збили цивільний літак, заскочила зненацька офіційну
Москву, про що свідчать нелогічні та суперечливі
повідомлення ЗМІ цього періоду. Ще наприкінці липня
російські канали інформують в ефірі про те, що у
проросійських бойовиків є ракети «Бук». А 17 липня,
у день катастрофи «Боїнга», агентства ІТАР–ТАРС
та «Лайфньюс» повідомили, що «ополченці збили
літак Ан–26 у районі Тореза». У той же день Гіркін
повідомляє у соціальних мережах, що ними був
збитий літак, визначаючи повітряне судно також як
Ан–26. Російський Перший канал озвучує незабаром
версію, що літак збив український штурмовик Су–25.
Цю версію спростовує інший російський канал –
РБК. Спецпредставник Росії в ООН Чуркін заявив, що
навіть якщо це й зробили сепаратисти, то помилково.
Президент В. Путін у своїх виступах утримується від
прямих звинувачень або рішучого захисту «ополченців».
Проте, спільна риса у трагедіях із «Боїнгами» є – у
2014 році Кремль також звинувачує Захід: «Якби США
і Європа не вели подвійні стандарти» та припинили
заперечувати «факт реальної війни, каральної операції
на південному сході України», то катастрофи не
відбулось би [2].
Розслідування трагедії. У день катастрофи радян
ський уряд через ТАРС зробив наступну заяву: «Літак–
порушник на сигнали не реагував і продовжував політ у
бік Японського моря» [1]. О 10 ранку корейські новини
озвучили слова МЗС Південної Кореї, що з літаком все
в порядку, він здійснив вимушену посадку на Сахаліні.
А вже через годину віце–президент Корейських авіаліній
повідомив, що менше як за 24 години всі проблеми
із доставкою пасажирів та екіпажу борта 007 будуть
вирішені. Існувала версія, що борт був насильно
посаджений радянськими ВПС на Сахаліні. Проте
радянський МЗС проінформував японське посольство
(з Південною Кореєю у СРСР не було дипломатичних
відносин), що рейс 007 не приземлився на Сахаліні, а
офіційні особи Москви не мають жодних відомостей про
місцезнаходження літака [3].
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Далі радянські, американські та японські ВМС
розпочали пошуки уламків збитого літака. Про
співробітництво при тогочасних відносинах взагалі
мови не було [1]. У цей час у радянській пропаганді
підтримувалась теза, що вся «сахалінська операція»
була розроблена для того, щоб звинуватити керівництво
СРСР у кровавому та нелюдському злочині [4]. Лише
7 вересня офіційна Москва визнала факт знищення
лайнера і висловила співчуття з приводу загибелі
цивільних людей. «Чорні скрині» з лайнера радянські
водолази підняли з дна моря за два місяці після
трагедії, а передали їх в ІКАО через десять років вже за
розпорядженням Б. Єльцина [1].
В ситуації із збитим літаком над Донбасом у
2014 році В. Путін офіційно доручив уряду РФ
зробити все можливе для встановлення об’єктивної
картини катастрофи літака «Малазійських авіаліній».
«Ми повинні зробити все, що від нас залежить,
щоб об’єктивна картина того, що відбулось, стала
відомою для нашої громадськості та громадськості
України і всього світу, – зазначив президент Росії. Він
наголошує, що Росія закликає зупинити бойові дії в
зоні АТО в Україні задля «незалежного, неупередженого
міжнародного розслідування обставин трагедії» [2].
Паралельно іде широка пропагандистська кампа
нія, в ході якої ЗМІ віднаходять фальшивих свідків,
які розповіли про неіснуючий український вини
щувач, що збив «Боїнг»; публікують інтерв’ю україн
ського авіадиспетчера, який бачив на радарі українські
військові літаки; висвітлюють виступ першого віце–
президента Російського союзу інженерів І. Андрієвсь
кого із сфабрикованим знімком українського винищувача
[2; 5; 6]. Проте, напередодні озвучування результатів
розслідування трагедії російська сторона передала
міжнародній слідчій комісії дані з радарів, які свідчать
про те, що сторонніх повітряних суден у цей момент над
Донбасом не було та рейс MH17 безпосередньо перед
збиттям значної зміни курсу не здійснював [6; 7].
Зауважимо, що паралельно із вищезазначеною
версією російськими ЗМІ висувається ще одне
припущення катастрофи літака, а саме – «Боїнг»
був збитий ЗРК «Бук». При цьому зазначалось, що
в ополченців на Донбасі такої зброї немає. Але
водночас повідомлялось: «Незалежне джерело бачило
дивізіон українських «Буків» у Донецьку, що цим
зенітно–ракетним засобом озброєні й спонсоровані
Коломойським добровольчі батальйони тощо [3]. А
у Твіттері та Вконтакті з’являються навіть відео, де
ніби то «українські фашисти» на ламаній українській
мові самі визнають, що збили Боїнг. У свою чергу в
ході розслідування трагедії міжнародна слідча група
підготували досить переконливу базу доказів, яка
довела, що «Боїнг» був збитий саме ЗРК «Бук», який
прибув на непідконтрольну Україні територію із Росії
і після здійснення пуск по малайзійському літаку
повернувся у її межі [5; 8].
На офіційній прес–конференції було оголошено,
що поблизу MH17 інших літаків не було, тому
версія, що лайнер був збитий іншим літаком, визнана
непідтвердженою. Також були виключені версії
технічної несправності та теракту всередині літака.
Водночас головний прокурор Нідерландів Ф. Вестербеке
підкреслив, що останнє слово залишається за судом [8].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Загадкові пасажири «Боїнгів». Надзвичайно
аналогічні версії висувались з приводу людей, які
перебували на борту збитих лайнерів. Так, у 1983 р.
повідомлялось, що радянські водолази, які підіймали
рештки від збитого «Боїнга» майже не бачили рештків
тіл пасажирів. Вчений М. Гірс, який був залучений
до пошуків уламків літака, згадує наступне: « Що нас
здивувало: ми бачили багато речей: черевики, окуляри,
дитячі іграшки, але ми не бачили жодного чемодана –
дивно чи не так? Летіло 270 осіб, але не було крісел».
Ще він зазначає: «Ми прибули на місце падіння літака
десь через місяць. Згодом говорили, що до берегів
Японії прибивало трупи. Ми цього не бачили» [9]. За
свідченням одного з радянських водолазів (прізвище
не вказувалось), у нього склалось враження, що «літак
був заповнений сміттям і людей там не було» [3]. Отже,
висувалась версія, що, можливо, людей на борту літака
(крім пілота) не було. При цьому висувалась інша
версія, що насправді замість пасажирського «Боїнга»
був збитий схожий на нього за обрисами американський
розвідувальний літак. Лайнер же посадили на
американській воєнній базі в Японії, а всім пасажирам
роздали нові посвідчення особи і грошову компенсацію
за мовчання [10]. За іншими даними пасажирів висадили
на Алясці в аеропорту «Анкорідж» і переправили кудись
за програмою захисту свідків [9].
Щодо трагедії 2014 року, то на сепаратистських
сайтах можна було зустріти слова Гіркіна, що
місцеві очевидці підтвердили йому, що деякі з трупів
виглядають «несвіжими», тобто, що літак, можливо, був
наповнений трупами ще коли він злітав в Амстердамі
[6]. Щоправда ця версія не отримала широкого
розповсюдження, та й евакуація тіл померлих у
кордони їх держав не дала можливості щодо подальших
«припущень» з цього приводу.
Кремль щодо визнання провини. Ще напередодні
трагічних подій у розпалі «холодної війни» Андропов
усвідомлював, що радянсько–американські відносини
зайшли у глухий кут, і він розмірковував, як їх
стабілізувати. На літо 1983 року американський
посол передав йому особисте послання Р. Рейгана.
1 серпня Андропов відповів, запропонувавши для
початку створити конфіденційний канал для обміну
думками [1]. Через місяць відбулась катастрофа
Боїнга, відповідальність за яку 7 вересня радянський
уряд визнав і висловив співчуття сім’ям загиблих
пасажирів. Більше того, Андропов відправив у США
Добриніна із настановою: «Їдь ,не мешкаючи, назад
до Вашингтона і намагайся зробити все можливе, щоб
потихеньку приглушити цей зовсім нам не потрібний
конфлікт» [1]. Проте в останнього нічого не вийшло.
Планова зустріч радянського міністра іноземних
справ Громико та Держсекретаря вилилась у скандал
з публічними двосторонніми звинуваченнями. Отже,
власне загибель «Боїнга» поставила хрест на несміливих
спробах американо–радянського діалогу. Рейган назвав
катастрофу «злочином проти людства, який ніколи не
повинен бути забутим», «актом варварства та нелюдської
жорстокості» [1].
Щодо подій 2014 року, то Росія розкритикувала
міжнародне слідство щодо збитого «Боїнга». Так,
прес–секретар президента РФ Д. Пєсков назвав його
«необ’єктивним і приреченим на провал». А прес–
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секретар МЗС М. Захарова назвала міжнародне
слідство «політизованим» та звинуватила прокурорів,
які його ведуть в «ігноруванні важливих фактів» [11].
Так званий командувач оперативним командуванням
самопроголошеної Донецької народної республіки
Е. Басурін підтримав російських політиків, заявивши:
«Комісія вже другий раз робить висновки і висновки
невірні» [12]. Голова МЗС Росії С. Лавров заявив, що
«розслідування ще не завершене, і говорити про те,
хто винний, а хто – ні, вже хоча б з цієї точки зору,
передчасно». З приводу цього посадовець відмовився
офіційно перепрошувати за загибель пасажирів рейсу
MH17 [13]. Після таких повідомлень очільник МЗС
Нідерландів Б. Кундерс вказав послу Росії на недо
пустимість подібної «необґрунтованої критики» [14].
Тут варто навести цікавий факт, який підмітив
опозиційний депутат Законодавчих зборів Петербурга
Б. Вишневський: сьогоднішній представник Росії
при ООН В. Чуркін, посідаючи у 1983 році посаду
першого секретаря радянського посольства у США,
першим заявив у Вашингтоні про непричетність
СРСР до знищення південнокорейського «Боїнга».
Як відомо, саме В. Чуркін, як представник Росії при
ООН, 29 червня 2015 року на засіданні Ради Безпеки
проголосував проти створення міжнародного трибуналу
по збитому влітку 2014 року над територією України
малайзійського літака. Тим самим Росія, маючи
право вето, заблокувала цю ініціативу міжнародного
співтовариства [15].
Ставлення росіян до інциденту. Варто зауважити,
що висвітлення подій довкола знищення літаків в обох
випадках створило потрібне Кремлю уявлення серед
мешканців країни. На підтвердження цього наведемо
слова члена Політбюро ЦК КПРС В. Чебрикова: «Що
стосується громадян, то в наших людей ставлення до
інциденту дуже навіть спокійне і вірне. Слід відзначити,
що американські та інші іноземні кореспонденти
робили спроби пройтись з магнітофонами по Москві
і порозпитувати перехожих про їх ставлення до
інциденту з південнокорейським літаком. Відповіді
були такі рішучі й гострі, що західні кореспонденти
швидко забрались геть» [16]. Подібні настрої панують
й серед російських мешканців. За даними опитування
російського «Левада–Центру», після трагедії 82%
росіян сказали, що українська армія якоюсь мірою
відповідальна за аварію [6]. Так, наприклад, в ефірі
російського
незалежного
інформаційного
каналу
«Дождь» москвичі говорили щось на кшталт: «Я
не вірю, що моя країна винна» або «це українці
хотіли Путіна збити та промахнулись», «це брехня
американських імперіалістів» тощо [3].
На завершенні, варто наголосити, що світова
спільнота в обох трагічних випадках щодо збитих
«Боїнгів» обурена не лише тим, що загинули безвинні
люди, але й широкомасштабною дезінформаційною
кампанією з боку Російської Федерації. Спроби
завуалювати злочини, а не визнати свою провину, не
лише завдають величезної шкоди репутації останньої,
але й ставлять керівництво Російської Федерації в
одну лінію з міжнародними злочинцями, які вчинили
злодіяння проти людства. Саме першопочаткове
заперечення трагічної помилки у 1983 році викликало
міжнародні ускладнення, яких радянський уряд не
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очікував. Тому, аби не опинитись у ще більшій ізоляції
від світу, перед РФ стоїть нагальна потреба розв’язання
міжнародної напруги довкола трагедії з «Боїнгом». І
нещодавні заяви російської компанії «Алмаз–Антей»
свідчить про те, що в Росії зараз шукають нові шляхи
відходу [17]. А віднайти їх буде занадто важко, оскільки,
на думку соціолога І. Ейдмана, якщо визнати, що
літак був збитий російським «Буком», автоматично
доведеться визнати російську агресію, внаслідок якої
він опинився на території України і почав вести вогонь
по українських військових повітряних суднах. У цьому
випадку В. Путін фактично визнав би себе міжнародним
злочинцем, більше того, Росія стає автоматично
державою, яка підтримує тероризм [18].
Таким чином, авіакатастрофи лайнерів у 1983 та
2014 роках є цікавою темою для аналізу та порівняння
в рамках дослідження пропагандистського забезпечення
у військовій сфері. І хоча історія не дає прямих
рекомендацій для практичного використання, проте
запропоноване дослідження доводить певну аналогію
у подіях навіть з 33–річною часовою віддаленістю.
Подібного роду порівняння можуть зорієнтувати
дослідників в очікуваннях щодо ситуації сучасності,
порівнюючи з подібним фактом у минулому. Отже,
цілком виправданими будуть подальші розвідки
спеціалістів різних галузей науки, засновані на
порівняльних аналізах пропагандистського коментування
офіційним Кремлем подій в Україні останніх років з
метою вироблення певних припущень та обґрунтування
ймовірних тенденцій, що, в свою чергу, допоможе
організувати належні заходи з контрпропаганди.
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Plane crashes of the «Boeings» 1983 and 2014: Russian
propaganda analogy
The crashes of «Boeing» 747 South Korean companies in 1983 and MN17
Malaysia Airlines in 2014 has been analyzed. The aim of the work – the comparison
of Russian propaganda in both cases. The research was conducted by the method
of comparative analysis and historicism, it allows in the light of events in 1983 to
evaluate the propaganda manipulation of Russian Federation spin doctors in the
events with crash of «Boeing» in the territory of the Eastern Ukraine in 2014. On the
basis of these findings it is determined that unexpected information about the downed
aircraft prompted the Kremlin to fast, sometimes disorganized actions, mislead the
international community. Tracked analogy suggests that Russia, like the Soviet Union
before, do not hesitate to use harsh and sometimes aggressive methods to cover
mistakes of its military in the political arena. This occurs through the dissemination
of official Moscow to bargain information for the sole purpose – to disguise the crime
and make the international community believe in the right to the Kremlin line.
Keywords: air crash of the «Boeings», Russian propaganda, misinformation, a
war crime, the death of civilians.
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Включення нових територій до складу
Османської імперії та формування її
адміністративного устрою у ХІV–XVI ст.
Розглядається процес приєднання нових територій та формування
адміністративної карти Османської імперії – від утворення першого
бейлербейліка Румелія у ХІV ст. до кінця XVI ст. Зазначаються історичні умови,
за яких провінції створювалися та подається їхня коротка характеристика:
дата утворення, складові частини, правителі. Автор робить висновок, що
Османська імперія зазнала значного розширення своєї території за рахунок
активної завойовницької зовнішньої політики османських султанів. Наприкінці
XVI ст. вона володіла більшою частиною Середземномор’я, Північною Африкою,
Балканами, арабським Близьким Сходом, узбережжям Чорного моря, мала вихід
до Атлантичного та Індійського океанів.
Ключові слова: Османська імперія, територія, адміністративно–
територіальний устрій, бейлербейлік, еялет, санджак (ліва).

Території, що входили до складу Османської імперії,
формувалися в різні часи, в різних історичних реаліях
та відносилися до різних цивілізацій. Під кінець ХVI ст.
Османська імперія займала площу у 2,5 млн. км2,
включаючи в себе масив земель в Південно–Східній
Європі (включаючи острови), на Близькому Сході
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(Передня Азія) та Північній Африці. Мета даної
статті – розгляд процесу включення нових територій
від утворення першої провінції до кінця ХVI ст. та фор
мування адміністративного поділу Османської імперії.
У загальних працях з історії Османської імперії
таких авторів, як Ґ. Іналджик [5], С. Шоу [27], Л. Кін
росс [8], К. Імбер [20], Е. Іхсаноглу [6], А. Кримський
[9] та інших, питання територіальної організації роз
глядається або у контексті політики ведення осма
нами війни з тією чи іншою державою, і як наслідок
вказуються нові завойовані території; або формування
територіального устрою подається разом з характе
ристикою адміністративної (управлінської) системи.
Монографії європейських, американських, арабсь
ких тюркологів Ф. К. Хітті [19], П. Шугара [28],
Дж. М. Абун–Насра [13], містять інформацію про
історію включення регіонів до складу Османської
імперії у XIV–XVI ст., їх внутрішній територіальний
поділ, організацію управління та економічну систему.
Спеціалізована міждисциплінарна монографія з теми
Дональда Пітчера «Історична географія Османської
імперії» [26] надає, окрім цінної інформації про кожну
з провінцій, структурованих за регіональним поділом,
можливість ознайомитися з картографічним матеріалом,
у якому наочно висвітлена історія перетворення
Османського бейліка на могутню Османську імперію,
що займала території на трьох континентах.
Наукові статті Ґ. Іналджика [22], С. Більге [15],
Д. Геза [16], Б. Хайкеля [18], А. Желязкової [4],
М. Мейєра [10], А. Шамсутдінова [12], Р. Градєвої [2]
присвячені проблемам становлення османської держави,
дозволяють детальніше дізнатися про балканські
провінції Османської імперії (Темешвар, Боснія, Буда,
Сігетвар, Яник, Егрі) та арабські (Сирія, Палестина,
Йємен): дати утворення, структура, списки бейлербеїв,
населення.
Найбільшою адміністративно–військовою одиницею
Османської імперії був бейлербейлік (berleybeylik).
Термін «бейлербейлік» поступово був заміщений
терміном еялет (eyalet): з 1591 р. термін «бейлербейлік»
використовується у якості означення канцелярії
бейлербея (berleybey – «бей над беями») [21, p. 721–
722], який очолював бейлербейлік (згодом – еялет) та
управляв військами підлеглих собі санджаків.
У 1362 р. султан Мурад І призначив свого лала
(lala – тур. «вчитель», «наставник») Лала Шахін–пашу
командуючим (управителем) завойованих територій
Румелії (європейської частини Османської імперії) у
якості винагороди за його захоплення Адріанополя у
1360 році (до 1453 року – столиця Османської імперії),
а султан повернувся до Анатолії. Так постав перший
берлейбейлік Румелія (Rumeli) з центром в Адріанополі,
згодом – Софії, який зберіг свій привілейований статус
до краху імперії.
Через військову необхідність, коли султан Баязід І
рушив до Румелії, у 1393 р. виник другий бейлер
бейлік – Анатолія (Anadolu) під управлінням Кара
Тімурташа [11, c. 123]. У 1413 р., об’єднавши землі
Амасьї (важливий центр навчання дітей султана) та
Сівасу, у північно–центральній Анатолії заснували
Румський бейлербейлік (Rum). Утворені бейлербейліки
стали фундаментом подальшого розвитку Османської
імперії.
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Нові завоювання та розширення території Осман
ської імперії за султанів Селіма I і Сулеймана I Пиш
ного в XVI столітті потребували збільшення числа
адміністративних одиниць. У 1468 колишнє незалежне
князівство Караман було захоплено Мегмедом ІІ та
передано під управління його сина Мустафи, і лише
у 1512 році постав бейлербейлік Караман (Karaman).
Столицею стало місто Конья, у 1522–1562 рр. центром
було місто Кайсері. На 1527 р. бейлербейлік Караман
мав у своєму складі 7 санджаків: Бейшехир, Аксарай,
Ічель, Нійде, Кайсері, Конья, Мараш.
За часів Селіма Явуза (1512–1520) були утворені
бейлербейліки
Діярбакир
(Diyarbakır),
Алеппо
(Халеп – Haleр), Сирія (Шам – Şam), Єгипет (Mısır).
Скориставшись нестабільною ситуацією у Європі,
Османська імперія розгорнула активні дії у східному
напрямку. Після Чалдиранської битви 1514 року між
сефевідською армією та османською армією Селіма І,
у якій перемогу одержала остання, Османська імперія
захопила Східну Анатолію та північну частину Іраку [6,
c. 71] (окрім Багдаду, який залишися за персами, – він
буде завойований 1534 р.). Населення висловилося за
приєднання до Османської імперії, однак, заволодівши
містом Діярбакир, османська армія залишила його,
чим скористався сефевідський шах Ісмаїл, повернувши
туди управителя Кара – бея. Однак, завдяки допомозі
курдських беїв, османи повертають цю територію,
і у 1515 році у східній Малій Азії був утворений
бейлербейлік Діярбакир. Першим бейлербеєм став
Бийикли Мехмед паша. Санджаки у 1515–1526 рр.:
Діярбекір, Мардін, Синджар, Биреджік, Руха, Сіверек,
Чермік, Ергані, Харпут, Арабгір, Кійи, Чемішкезек; з
1526 р.: Діярбекір, Мардін, Синджар, Руха, Сіверек,
Чермік, Ергані, Харпут, Арабгір, Кійи, Чемішкезек,
Мосул, Хіт, Дейр, Рахбе, Ане [6, c. 392].
Сирія була завойована у 1516 р., а у 1549 р. була
поділена на два бейлербейліка: власне Сирія (Дамаск)
з санджаками Дамаск, Тріполі, Наблус, Єрусалим,
Сафад, Газа, Сальт, Ладжун, та бейлербейлік Алеппо,
що включав санджаки Адана, Мараш, Кіліс, Хама,
Хомс, Антеп, Біреджик, Мааррет, Саламія [19, p. 664].
Пізніше був заснований третій бейлербейлік – Тріполі
(Сирійське).
У 1517 році Селім І, поклавши край султанату
мамлюків, завойовує Єгипет. Історія раннього осман
ського Єгипту є боротьбою за владу між представ
никами мамлюків та представниками султана Османської
імперії [3, c. 38]. Саме через спроби подолати традиційно
сильний мамлюцький вплив бейлербейлік користувався
широким самоврядуванням. Для захисту Єгипту були
організовані шість полків [25, p. 140]. Адміністративний
устрій бейлербейліка відрізнявся від інших тим, що тут
не використовувалося поняття «санджак» – замість цього
були області: Мінуфія, Кальюб, Гхарбійя, Мансура,
Шаркійя, Бухайра, Гіза, Фаюм, Атфіх, Ушмунайн,
Манфалут, аль–Бахнаса, Джірджа.
У перші роки правління Сулеймана І (1520–1566)
були утворені наступні бейлербейліки: 1522 – Дулькадар
(Maraş), 1533 – Ерзурум (Erzurum), Джезаірі Бахрі
Сефід (Cezairi Bahri Sefid – острови Егейського моря) та
Джезаірі Гарб (Cezairi Garb – Алжир).
Джезаірі Бахрі Сефід – острови Егейського
моря, Кіпр, Галліполі, узбережжя Малої Азії та інші
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приморські райони Османської імперії. Ці території
управлялися капудан–пашою (kaptan–ı derya – «коман
дуючий флотом»). Шляхом додавання санджаків
Коджаелі, Суйла та Біга від бейлербейліка Анатолія,
санджаків Інебахти, Айрибоз, Карлі–Елі, Містра, Міділлі
від бейлербейліка Румелія, у 1533 р. утворили даний
бейлербейлік [14, р. 521–522].
Бейлербейлік Алжир (Джезаірі Гарб) з центром
у м. Алжир засновано у 1533 р. (територія сучасного
Північного Алжиру). Найвідомішим бейлербеєм є
Хайреддін Барбаросса (1518–1546). Окрім того, що
тут був центр берберських піратів та работоргівлі,
бейлербейлік був тією базою, з якої османи нападали на
європейські кораблі у Західному Середземномор’ї.
Подальші завоювання Сулеймана Кануні призвели
до зростання кількості бейлербейліків: 1535 – Мосул
(Mosul), Багдад (Bağdat), 1540 – Йємен (Yemen),
1541 – Буда (Budin), 1546 – Басра (Basra), 1548 –
Ван (Van),1552 – Темешвар (Tımışvar), Шехрізор
(Şehrizor), 1555 – Лахса (Ель – Хаса–Lahsa), 1556 –
Тріполі Лівійське (Тріполі Гарб – Trablusu Garb), 1555–
1557 – Абіссінія (Ефіопія – Habeş). Ці бейлербейліки
створювалися одразу після завоювання нових територій.
У 1534 році Багдад був без опору захоплений
військами султана Сулеймана I під час османо–
сефевідської війни 1532–1555 рр. У 1535 р. утворено
бейлербейлік [26, p. 126]. Захоплення Багдада стало
значним досягненням, як і пізніше приєднання Басри,
адже відкривало шлях до нижньої Месопотамії з
річками Тигр та Євфрат, та вихід до Перської затоки.
Проте, перебуваючи під владою Османської імперії,
Багдад увійшов у період занепаду, в результаті ворож
нечі з Сефевідською імперією на сході. Найважливіші
санджаки: Багдад, Хілле, Зенгабад, Ремахійє, Карадаа,
Дженгюле, Джезавер.
Басра стала османським бейлербейліком у 1538 році,
у 1546 році був призначений бейлербей. Коли Сулейман
І встановив контроль над Багдадом, емір Рашид аль–
Мугаміс, який правив у Басрі, добровільно визнавав
османську владу на цій території. Протягом ХVI ст.
Басра залишалася центром торгівлі між Османською
імперією та Індією, також майданчиком для здійснення
морських експедицій до Індійського океану. Пізніше
бейлербейлік був підпорядкований Багдаду [24, p. 78].
Бейлербейлік Темешвар (Янова) утворений у
1552 році, коли угорський замок Темешвар був
захоплений османським військом на чолі з Кара Ахмед
пашою. У ХVI ст. до складу бейлербейліка Темешвар
входили наступні санджаки: Темешвар, Алажахісар,
Арла, Арад, Бешкелек, Чанад, Гьоле, Ліпва, Лугос,
Медова, Оршова, Панкота, Семендіре, Сірем, Шебеш,
Відін, Вульчитрин, Янова [15, s. 59–66].
У 1516 р. мамлюки Єгипту захопили Йємен; але вже
наступного року губернатор мамлюків здався османам,
хоча до 1539 р. османська влада не визнавалася, допоки
у цьому році Хадим Сулейман паша не анексував Йємен
остаточно. Було утворено бейлербейлік з центром у
Забіді, що дозволяло ліквідувати португальський вплив
у Червоному морі та встановити контроль над експортом
кави.
Після перемоги Османської імперії у битві при
Мохачі у 1526 році, після захоплення у 1541 році
Буди та Пешта, на території завойованого Угорського
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королівства був створений бейлербейлік Буда (Budin) з
центром у Буді [7, c. 208–209]. У 1552 році бейлербейлік
складався з санджаків Буда, Семендіре, Ізворник,
Вульчетрін, Пожега, Мохач, Істольні Белград, Сегедин,
Сірем, Відін, Аладжахісар, Тамішвар, Печуй, Естергон,
Хатван, Фюлек, перетин, Сонлук, Чанад, Стурова,
Бечкерек, Сіклос, Секчай, Ноград, Песпірім і Гюрюзгал.
Першим бейлербеєм – з вересня 1541 р. до лютого
1542 р. – був Узун Сулейман паша, до кінця ХVI ст.
загалом нараховуємо більше 20 бейлербеїв, серед яких
одна і та ж людина займала цю посаду два і більше
разів, наприклад: Газі Гасім паша, Хадим Алі паша,
Тойгун паша, Калайлікоз паша, Френк Юсуф паша
Міхалічлі Ахмет паша. Зі створенням бейлербейліка в
Буді створення османських провінцій в Європі підійшло
до кінця [28, p. 71].
Під час османського завоювання Абіссінії та
Хіджазу в XVI столітті, у 1555–1557 році був створений
бейлербейлік Абіссінія (Habeş) (пізніше – еялет
Абіссінії та Хіджазу), який охоплював землі Абіссінії в
акваторії Червоного моря (території сучасних Еритреї й
Саудівської Аравії, а також Судану, Сомалі та Джибуті).
На території бейлербейліка розташовувалися дві головні
мусульманські святині – Мекка та Медіна.
Ще чотири бейлербейліка було засновано за
часів Селіма II (1566–1574). Майже через 100 років,
після перемоги Османської імперії над Генуєю у
1475 р. на північному узбережжі Чорного моря був
створений санджак з центром в Кафі, у 1568 р. постав
бейлербейлік Кефе (Kefe), який знаходився під прямим
османським управлінням; окремо від Кримського
ханства. У 1579 році засновано бейлербейлік Сирійське
Тріполі (Тріполі Шам – Trablusu Şam), який приєднали
до новоствореного у 1571 р. бейлербейліка Кіпр
(Kıbrıs) з центром у Нікосії. Після того, як у 1489 році
венеціанці заволоділи островом, османи не один десяток
разів намагалися його захопити. У 1570 р. османське
військо під командуванням Лала Мустафа Паші взяло
в облогу міста Нікосію та Фамагусту, і, після того, як
у 1571 році Фамагуста пала, османи встановили свою
владу на три століття [22, s. 5–9].
Перше османське завоювання Тунісу (Tunus)
відбулося у 1534 році Хайреддін Барбароссою, вже
згадуваним капудан–пашою, який вигнав звідти
арабську династію Хафсидів [9, c. 165], проте
остаточно Туніс завойовано капудан–пашою Улуч
Алі Рейсом у 1574 р. Протягом перших років Тунісом
управляв лідер корсарів з Алжиру, а з 1587 р. Туніс,
як і інші дві східноберберські провінції (Алжир та
Джезаірі Бахрі Сефід) став фактично автономною
провінцією під владою бейлербея, який здійснював
верховну владу та ніс відповідальність за ведення
війни проти християнських ворогів імперії [13, p. 166].
Із завоюванням Тунісу усе середземне африканське
надбережжя (Єгипет, Тріполі, Алжир) від Сирії майже
до Атлантичного океану, стало османським.
На початку правління султана Мурада ІІІ (1574–
1595) були утворені бейлербейліки Чилдир (Çıldır),
Трабзон (Trabzon), Боснія (Bosna) та Карс (Kars), а
через деякий час, в результаті воєн з Іраном, а також на
угорських землях було створено багато бейлербейліків,
але вони виявилися нестійкими і були або втрачені, або
ліквідовані через непотрібність, тому що створювалися
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швидко, не враховуючи політичних, адміністративних
потреб та змін [6, c. 176]: у 1578 р. – Ширван (Şırvan)
(існував до 1604 р.) та Деміркапи (Dağıstan), у 1583 р. –
Єреван (Revan) (до 1603 р.), у 1584 р. – Ібрім (İbrim)
(до 1585 р.), у 1585 р. – Тебриз (Tebriz) (до 1603 р.),
у 1588 р. – Гянджа (Gence) (до 1604 р.); на території
сучасної Угорщини – бейлербейлік Дьйор (Яник –
Yanık) існував у 1594–98 рр., Сігетвар (Sigetvar) –
1595 – з 1600 р. – це еялет Каніжа (Kanije) зі столицею
Надьканіжа, Егрі (Egri) – 1598 р.
Провінція Боснія – ключова османська провінція в
північній частині Балканського півострова, включала
до свого складу всю територію Боснії і Герцеговини,
частинe Угорщини, Сербії та Хорватії. Перетворення
підкореної у 1451–1463 рр. Боснії [4, c. 168] на
бейлербейлік тривало більше століття – до 1580 року
(до цього вона була санджаком бейлербейліка Румелія).
Це було зумовлено, з одного боку, тим, що у 1463 р.
територія Боснії була розділена між угорцями та
османами (Східна та Центральна Боснія) і лише у
1527 р. остаточно перейшла під владу султана; з іншого
боку, внаслідок свого географічного розташування
та постійних прикордонних конфліктів Боснія вкрай
відрізнялася від інших провінцій Османської імперії [29,
s. 55–57]. Того ж року першим бейлербеєм став Ферхад–
паша Соколовіч. До складу бейлербейліка на 1580 рік
входили санджаки Боснія, Біхач, Чернік, Кліс, Крка,
Херсек, Ізворнік, Поджега.
Провінція Сілістра або Озі (Silistre) – чорноморська
провінція Османської імперії. Сілістра – санджак
Румелії, створений ще на початку XVI століття, який
включав в себе території колишнього болгарського
князівства Добруджа. У 1593 році Сілістра стала
еялетом зі столицями були місто Сілістра (Болгарія) і
Озі (Очаків). Еялет включав район Добруджі, Буджака та
Едісану [20, p. 180].
На нетривалий час османська влада була встановлена
у Тифлісі (Тбілісі). У 1556 рік Тбілісі був зайнятий
персами, які залишили тут намісником Давида
(Даудхана), який в 1578 році передав Тбілісі османам
(після Чилдирської битви з персами, до Османської
імперії відійшов увесь південний Кавказ). Однак, вже у
1583 році цар Свімон I (у 1556–1569 та 1578–1600 – цар
Картлі) прогнав турок і знову зробив Тбілісі столицею
країни: «А цар Свімон повернувся з полону [і] з цієї
причини Даудхан втік до Стамбула, пішов Лала–паша
теж і цар Свімон зайняв Картлі» [1, c. 140]. Хоча
область Лорі залишалася турецькою до 1600 року, тоді
до Картлі знов повернувся перський вплив [26, p. 140].
Треба відзначити, що османські еялети поділялися
за своїм статусом на два види – тімарли (timarlı) та
сальянелі (salyaneli). На території перших – Румелія,
Буда, Анатолія, Караман, Дулькадар, Рум (Сівас),
Ерзурум,
Діярбакир,
Алеппо,
Дамаск,
Тріполі
Сирійське – де вже міцно утвердилася система
санджаків, османське право та османська адміністрація,
склалася тімарна система; у других – тімарна система
була відсутня, всі податки збиралися від імені держави
та розподілялися на місцеві потреби: платня військовим,
управлінцям, інша частина надходила до державної
скарбниці. Всі арабські еялети базувалися на системі
сальяне: Єгипет, Йємен, Абіссінія, Багдад, Басра, Лахса,
Тріполі Лівійське, Туніс, Алжир [5, c. 116].
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Османська імперія, яка виникла при розпаді
сельджуцької держави та Візантійської імперії,
на початкових етапах своєї історії являла собою
невеликий бейлік, а у свій «золотий вік» – з кінця
ХV ст. – до останніх десятиліть ХVI ст. стала однією
з наймогутніших держав. За рахунок активної
завойовницької
зовнішньої
політики
османських
султанів Мегмеда ІІ (1453–1481) Баязіда ІІ (1481–1512),
Селіма І (1512–1520), Сулеймана І (1520–1566), Селіма
ІІ (1566–1574), Мурада ІІІ (1574–1595) у всіх чотирьох
напрямках від Стамбула, Османська імперія зазнала
значного розширення своєї території: з 9 тис. км2 у
1300 р. до 2,5 млн. км2 на кінець ХVI ст. Вона володіла
більшою
частиною
Середземномор’я,
Північною
Африкою, Балканами, арабським Близьким Сходом
(включаючи 3 священні мусульманські міста – Мекка,
Медіна, Єрусалим), узбережжям Чорного моря, маючи
вихід до Атлантичного та Індійського океанів.
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The inclusion of new territories in the Ottoman Empire
and the formation of its administrative structure
in the XIVth – XVIth centuries
The purpose of article is to describe the process of joining of new territories and
the formation of the administrative map of the Ottoman Empire – from the formation
of the first beylerbeylik Rumelia in the XIVth century until the end of the XVIth century.
The author shows in what historical conditions the provinces were created and gives
their brief characteristic: date of establishment, elements, rulers. It is concluded that
the Ottoman Empire experienced a considerable expansion of its territory by active
conqueror foreign policy of the Ottoman sultans. At the end of the XVIth century it had
most of the Mediterranean, North Africa, the Balkans, the Arab Middle East, the Black
Sea coast, and had access to the Atlantic and Indian oceans.
Keywords: the Ottoman Empire, territory, administrative divisions, beylerbeylik,
eyelet, sanjak (liva).
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Діяльність Бессарабського дворянського
депутатського зібрання: діловодний аспект
На сучасному етапі помітно зростає інтерес вітчизняних та зарубіжних
дослідників до проблематики дворянських корпоративних організацій, одним із
яких є дворянські депутатські зібрання. Однак, залишається недослідженою
організація діловодства в таких установах. У статті на основі архівних джерел
висвітлено повноваження та основні функції Бессарабського дворянського
депутатського зібрання. Аналізуються особливості діловодства станової
установи у ХІХ – на початку ХХ ст.
Ключові слова: дворяни, зібрання, організація діловодства, канцелярія,
архів.
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Протягом XVIII – середини ХІХ ст. на території
Бессарабської губерній відбувалися тривалі та
доволі міцні колонізаційні процеси, пов’язані як з
переселенням на ці території іноземних колоністів, так
і з внутрішньою міграцією. Однією з найвпливовіших,
але не надто чисельною на цих землях, була дворянська
верства, яка мала певні відмінності від загального
статусу аристократів Російської імперії. Це було
пов’язано зі строкатим етнічним, конфесійним складом
місцевого дворянства та специфікою щодо отримання
ними шляхетних рангів. Провідною адміністративно–
становою опорою місцевої аристократії були дворянські
депутатські зібрання та дворянські опіки.
Історії корпоративних установ Російської імперії
взагалі та Бессарабського дворянського депутатсь
кого зібрання зокрема, присвячена низка наукових
праць. До цих питань зверталися сучасні дослідники
М. А. Михайліченко, Л. М. Казначеєва, Т. С. Гаращук,
Л. Ф. Циганенко, Н. В. Сурева [1] та інші. Науковці
висвітлили різні аспекти діяльності дворянських зібрань,
в тому числі, структуру, склад, місце в системі росій
ського державного механізму. Однак серед значного
кола розглянутих питань, поза увагою залишилися
організація діловодства в станових установах.
Джерельною базою нашого дослідження є законо
давчі акти та діловодна документація, що зберігається
у фонді Бессарабського дворянського депутатського
зібрання Національного архіву Республіки Молдова
(НАРМ), де фіксувалися, з’ясовувалися та контролю
валися щоденні дворянські справи.
Нагадаємо, що Бессарабія увійшла до складу
Російської імперії в 1812 р. Бессарабські землі
протягом ХІХ ст. входили до складу кількох імперських
адміністративних одиниць: Бессарабської області
(1818–1822 рр.), Новоросійського і Бессарабського
генерал–губернаторство (1822–1873 рр.) [4, с. 26–28].
За підсумками Кримської (Східної) війни (1853–1856)
бессарабські землі були поділені на дві частини:
придунайські землі Південної Бессарабії було включено
до складу Молдавської (згодом Румунської) держави,
решта під назвою Бессарабська область залишилися в
складі Російської імперії. 1873 р. Бессарабська область
була перетворена на Бессарабську губернію [7, с. 370],
до складу якої ввійшли 7 повітів. Після закінчення
російсько–турецької війни 1877–1878 рр. за рішеннями
Берлінського трактату до складу Бессарабської губернії
було включено Ізмаїльський повіт.
З приєднанням бессарабських земель до складу
Російської імперії постала проблема оформлення
відповідних станових інституцій в краї. Однак,
відсутність досвіду функціонування в Бессарабії
суто дворянських установ, мовні проблеми та досить
тривалий процес формування остаточних списків дворян
відкладали вирішення цього питання.
12 серпня 1822 р. намісник Бессарабської області
Іван Микитович Інзов видає розпорядження про
створення Бессарабського дворянського депутатського
зібрання. До його складу увійшли 6 депутатів: колезький
асесор Іван Яманді, сардар Федір Макареско, ключер
Апостол Бурда, дворянин Василь Кацика, Йордакій
Олександрі та Лупул Россети [5, арк. 2–4].
Згідно із «Жалуваною грамотою дворянству»
1785 р., дворянські депутатські зібрання створювалися
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у кожній губернії для укладання і продовження
дворянської родовідної книги. До цієї книги мали бути
внесені усі особи, які володіли нерухомим майном
у губернії і довели власну шляхетність. У Статуті
управління Бессарабською областю від 29 квітня
1818 р., за молдавськими боярами визнавалися
права російських спадкових дворян, а бояринашам –
особистих. У разі визнання представлених доказів
дворянства незаперечними комісія вносила прохачів до
дворянської родовідної книги губернії, а факт внесення
дворянина до родовідної книги засвідчувався грамотою
з печаткою зібрання та підписами губернського
предводителя та депутатів. Родовідна книга бессараб
ських дворянських родів була затверджена указом
від 29 січня 1845 р. та складалась з наступних
частин:
І. Дворянство жалуване або дійсне (дворяни, які
були пожалувані в спадкове дворянство імператором);
ІІ. Дворянство військове;
ІІІ. Дворянство за чинами або орденами;
IV. Іноземні дворянські роди;
V. Титуловане дворянство;
VI. Стародавні шляхетні дворянські роди (мали
докази приналежності до стану до 1685 р.) [2].
Оригінал родовідної книги зберігався в архіві гу
бернського дворянського зібрання. В архіви губернсь
кого правління та Герольдії передавалися завірені копії
книги.
Документаційним забезпеченням діяльності установи
займалася канцелярія. Губернський предводитель дво
рянства І. Стурдза запропонував ввести до штату канце
лярії новоствореного органу наступні посади: секретар,
протоколіст, регістратор, архіваріус, 2 експедитора
та 2 помічника, невизначену кількість перекладачі та
інші канцелярські службовці. Намісник відмовився
затвердити такий великий штат та запропонував для
початку обмежитись тільки секретарем [5, арк. 8].
Першим секретарем БДДЗ було обрано В. Луговського.
Протягом всього періоду функціонування депутатського
зібрання штат канцелярії залежав пропорційно від
кількості справ, що були в неї на розгляді.
Канцелярію дворянського депутатського зібрання
очолював секретар. Йому підпорядковувалися всі
канцелярські працівники. Секретар мав скріплювати
своїм підписом усі справи, які вимагали підписів
членів дворянського депутатського зібрання. Справи,
які не вимагали підписів членів депутатського зібрання,
завірялись лише секретарем (поточні документи, листи і
копії рішень). У нього зберігались печатки дворянського
зібрання: мала – для листів, пропозицій і справ
дворянського зібрання, і велика – для грамот.
30 листопада 1823 р. в журнал Бессарабського
зібрання було внесено запис, що для заснованої
канцелярії необхідно гроші на платню службовцям і
на канцелярське приладдя. В. Луговський доповідав
губернському предводителю, що для належного
виконання діловодних функцій потрібно купити «папір,
сургуч та інше канцелярське приладдя», а також
«зробити один столик та найняти одного охоронця
для відправки з конвертами, утримання канцелярії у
чистоті та інше» [6, арк. 3]. На посаду охоронця найняли
мешканця Оргєєвського повуту Кирила Жирновського.
Щоб забезпечити канцелярію необхідними засобами,
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передбачалося зібрати з кожного депутата по 100 рублів,
але ця процедура затяглася. Більшість скаржилися
на відсутність коштів. До збору необхідних коштів
канцелярія утримувалась за рахунок предводителя і
шістьох депутатів зібрання.
Організація роботи з документами у Бессарабському
дворянському депутатському зібранні регламентувалась
загальноімперськими нормативними актами («Гене
ральний регламент», «Жалувана грамота дворянству»).
Документи розглядалися у наступній послідовності:
підготовка справи до слухання, фіксування процесу та
результату обговорення, підготовка відповідей. При
аналізі архівних документів БДДЗ чітко прослідко
вується, що кожний документ, який надходив на розгляд
спочатку обов’язково реєструвався. У його правому
верхньому куті вказувалася дата отримання та ставився
підпис, а в лівому верхньому куті – реєстраційний
номер.
За час діяльності Бессарабського дворянського
депутатського зібрання сформувався цілісний комплекс
документів. Основну частину документації, що
надходили на розгляд у БДДЗ становили «прошенія»
(«прозьби») та особові справи дворян. Заголовок справи
передає її короткий зміст. На обкладинці вказувалися
дати початку та закінчення справи. До справи про
дворянське походження складався внутрішній опис
документів. У ньому вказувалися документи у тому
порядку, в якому вони розміщувалися у справі, їхня
повна назва та кількість сторінок. Описи у справах є
звичайні і подвійні. Подвійний опис складався із двох
частин, перша – документи справи, друга – документи
самого роду, якщо такі є у справі.
Всі завершені справи про дворянське походження,
протоколи про затвердження і про зарахування до
дворянського стану зберігатися в архіві Бессарабсь
кого дворянського депутатського зібрання. Очолював
архів архіваріус. До обов’язків архіваріуса належали:
а) проставляти на справах про дворянське походження
нові порядкові номери в алфавітному порядку з точною
вказівкою на прізвище, слідкувати за переміщенням
родів з однієї частини родовідної книги в іншу та
робити відмітки про це; б) передавати справи з архіву
в експедицію, яка відправляє їх в ревізійну комісію. В
його руках знаходились всі справи пов’язані з вивченням
та перевіркою родовідних, справи щодо надання
дворянства і підготовка справ на розгляд депутатського
зібрання.
Архів Бессарабського дворянського депутатського
зібрання поділявся на три відділи. Перший відділ –
це справи, що містили документи і листування
окремих бессарабських дворян і осіб, які довели своє
шляхетне походження; другий – листування з правових,
адміністративних і господарських питань місцевої
аристократії; третій відділ архіву становили дворянські
лічильні книги.
У 1908 р. на посаду столоначальника і архіваріуса
було призначено І. С. Ясинського. З його доповіді
дізнаємося, що в архіві налічувалось більше 6000 справ,
але всі вони не мали відповідних архівних описів.
В найгіршому стані були папери другого відділу:
недбало підшиті, перев’язані в пачки мотузкою, не
одне десятиліття зберігалися в сараях, вражені цвіллю і
набігами гризунів.
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І. С. Ясинський взявся за усунення недоліків,
які накопичилися протягом століття та складання
хронологічного і предметного каталогів усіх справ і
книг. У зв’язку з похилим віком архіваріуса йому надали
помічника. Асигнування помічника архівіста становило
60 рублів на місяць [3, c. 82].
Великий обсяг роботи був не під силу незначного
складу канцелярії депутатського зібрання. У 1909 р.
до архіву Бессарабського дворянського депутатського
зібрання було запрошено спеціаліста з давньої молдав
ської грамоти для впорядкування справ періоду з
1814 р. по 1840 р., які були написані молдавською
мовою. Тільки деякі з них мали переклади на російську.
Починаючи з 1840 р. у діловодстві переважає російське
письмо.
Дворянська скарбниця на ці заходи виділила
1200 рублів. Оплата праці спеціаліста становила
150 рублів на місяць, при чому з цієї суми він
виплачував винагороду своїм 4 помічникам [3, c. 35–36].
У дворянських депутатських зібраннях, як і в
інших державних і станових установах, панували
бюрократизм, зловживання службовим становищем,
надзвичайна повільність у розгляді справ. Зазвичай
робота з упорядкування документації у зібраннях
активізувалася після перевірок та зауважень ревізійних
комісій. Здебільшого це були ревізійні комісії повітового
і губернського рівнів. Вони перевіряли функціонування
дворянських депутатських зібрань, їхнє діловодство,
правомірність рішень і виданих ними документів,
з’ясовували достатність та достовірність представлених
шляхтичами доказів на підтвердження своїх дворянсь
ких прав тощо. У наслідок роботи комісій деякі особи
були виключені з родовідних книг.
Отже, функціонування канцелярії Бессарабського
депутатського зібрання було наближене до діяльності
канцелярій аналогічних установ російських губерній,
хоча і мало певні особливості та недоліки.
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Activities Bessarabian nobility deputies meeting:
clerical aspect
At the present stage significantly increases the interest of domestic and foreign
researchers to the problems of noble corporate organizations, one of which is the
nobility deputy assembly. However, organization clerical work remains unexplored in
such institutions. On the basis of archival sources reflects the powers and functions of
the Bessarabian nobility deputy assembly. Author analyzes clerical work of corporate
organizations in the XIX – at the beginning of the XX century.
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«Die schule ist ein politikum»:
шкільництво як політична стратегія
Габсбургів у підавстрійській Галичині
Дослідження присвячене освітнім стратегіям монархів династії
Габсбургів щодо Галичини в період «довгого ХІХ століття». В статті
проаналізовано законодавчі акти, що регулювали питання шкільництва з
позиції мотивації принятих рішень, їхнього змісту та практичних результатів.
Амбітний проект масового поширення освіти серед широких суспільних верст
виник ще за правління Марії Терезії, але шлях від перших декларацій до початку
реалізації у Галичині проходив більше ніж півстоліття. Лише в 60–х роках
ХІХ століття Францу–Йосифу І вдалося наблизитися до втілення задуму
своїх попередників, що було пов’язано із цивілізаціним розривом між Віднем і
Галичиною. Дослідження базується на загальнонаукових і власне історичних
методах з дотриманням принципів історизму, об’єктивізму та системності у
вивченні минулого.
Ключові слова: Галичина, шкільництво, освітня політика, монархія
Габсбургів.

Перехід Галичини під владу монархії Габсбургів
співпав у часі з докорінними перетвореннями епохи
модернізації. Австрія стала новим ретранслятором
соціально–політичних тенденцій і орієнтиром розвитку
на все століття. Включенння Королівства Галичини і
Лодомерії в процес суспільних трансфомацій мав свої
особливості. Йдеться, передусім, про цивілізаційний
розрив між потужним європейським центром, яким
був Відень, і малорозвинутою Галичиною, котра
на момент приєднання до австрійської корони
зберігала міцний зв’язок із річпосполитівським
світоглядним спадком. Неготовність усучаснюватися
була суттєвою перешкодою на шляху до інтеграції
провінції в Габсбурзьку державу. Способом подолання
культурної дистанції могла стати загальна освіченість
широких верств суспільства, адже власне грамотність
включала людину в інформаційний простів і
вносила в її свідомість новочасні категорії мислення.
Проте поширення освіти у Галичині, де раніше
всі питання шкільництва знаходилися поза увагою
держави, виявилося складним процесом, що вимагав
пристосування законодавства до локальної специфіки,
фінансування, налагодження виконавчої і наглядової
вертикалі. Зважаючи на таку проблемність, не кожен
австрійський монарх плекав амбіції реалізувати
проект масової освіти. Позиція кожного з правителів
у цьому питанні залежала від трьох чинників:
загальнополітичного курсу, уявлення про освітню
політику в цілому та розуміння місця Галичини у своїй
державі. Метою даної статті є представлення евлюції
освітніх стратегій Відня в Галичині протягом «довгого
ХІХ століття», виходячи з перелічених вище факторів на
основі загальнонаукової і власне історичної методології
з дотриманням принципів історизму, об’єктивності
та системності у підході до вивчення минулого на
основі використання історичних джерел та наукових
досліджень.
В історіографії освітня політика Габсбурзької
держави широко представлена працями українських
та закордоних дослідників. В роботах на цю тему
шкільництво розглядається або як один з напрямків
діяльності окремих монархів часто у ширших
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контекстах [31; 34; 45; 47; 48; 63–67], або увага
авторів концентрується на розвитку певних типів
навчальних закладів [49; 54; 56; 61]. Досі шкільництво
підавстрійської Галичини не було представленим
як безперевна політична лінія центр – провінція, в
чому полягає наукова новизна дослідження. Основою
джерельної бази стали державні закони, видані в період
1774–1883 років, що регулювали питання освіти в
Галичині аж до 1914 року. В статті використано архівні
матеріали фонду Крайової шкільної ради (Центральний
держаний історичний архів України у Львові, фонд
178), документи фонду Міністерства Визнань і Освіти
(Головний архів давніх Актів у Варшаві, фонд MWiO)
та шкільні акти Національного архіву у Кракові (фонд
1349). Зважаючи на специфіку дослідження, суспільно–
політична преса використовується лише як допоміжне,
ілюстративне джерело.
У травні 1770 року Марія Терезія затвердила склад
комісії з опрацювання першої шкільної реформи
в історії Австрійської держави. Вона передбачала
створення державних німецькомовних початкових і
середніх шкіл із стандартизованою програмою [61,
s. 13–22]. Ідея реорганізації освіти була частиною
проекту
Gesammtstaatsidee,
який
зводився
до
перетворення монархії в централізовану державу.
Реформа була покликана розв’язати декілька питань:
забезпечити Австрію корпусом освіченої бюрократії,
обмежити впливи Церкви в соціально–політичній сфері,
інтегрувати і уніфікувати етнічно різні регіони імперії та
покращити рівень життя широких суспільних верств [37,
s. 10–18].
Згідно концепції Gesammtstaatsidee чиновництво
мало стати опорою держави. З бюрократією вищого
рівня проблем не було – в період правління Марії
Терезії при дворі вже була значна кількість фахових
світських службовців. Складнішою виявилася ситуація з
чиновниками середніх і нижчих щаблів. Передбачалося,
що ними ставатимуть представники середнього класу,
від яких Відень очікував загалом небагато – лояльності
в стосунку до влади і скрупульозності у виконанні
розпоряджень. Тож службовці такого рівня не мусили
бути якось особливо освіченими, вистарчало базових
знань і володіння німецькою мовою, тобто їхня
фахова підготовка цілком могла обмежуватися новою
державною школою. Не менш важливим питання
шкільництва поставало в контексті конкуренції монарха
і вищого кліру. Обмеження і згодом знищення церковної
монополії на освіту було шляхом до секуляризації
суспільства, тому, як підкреслював католицький
священик Владислав Хотковський, «школа була сіллю
в оці новаторів двору Марії Терезії. Вони добре
знали, що той, в чиїх руках знаходиться освіта, може
розпоряджатися майбутнім народу» [31, s. 170].
«Майбутнє народу» творці реформи вбачали в
перетворенні етнічно і культурно відмінних груп
населення Австрійської імперії у єдину цілість. Кращого
інструменту уніфікації ніж обов’язкова для усіх школа
з німецькою мовою, проавстрійським ідеологічним
підходом та насадженням спільних культурних
цінностей бути не могло [44, s. 61; 48, s. 100]. З іншого
боку, така школа мала показати реальну турботу монарха
про народ, адже людина отримувала значно більше
шансів на фінансове благополуччя в нових економічних
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реаліях за умови певної освіченості. Користь з цього
була і для Відня – навіть елементарно освічений
громадянин міг працювати якісніше на добробут імперії.
Це також підпорядковувалося Gesammtstaatsidee, що
передбачала спільну відповідальність за державу.
Початковий варіант шкільної реформи розробляв
граф Йоганн Баптист Антон фон Перґен. Проект,
над яким він працював з 1770 до 1772 року, загалом
відповідав
Gesammtstaatsidee,
а
запропонований
ним варіант свідчить про його абсолютну особисту
відданість Марії Терезії [64, s. 47]. Проте пропозиція
Пергена була відкинута через надто революційний
характер: автор проекту, орієнтуючись на бажання
імператриці обмежити впливи Церкви на життя
суспільства, запропонував повністю розділити школу і
релігію, а замість вчителів з середовища кліру запросити
педагогів з Пруссії, де шкільна реформа уже була
проведена. Окрім цього, проблему фінансування нових
шкіл він пропонував вирішити шляхом накладення
додаткового податку на бездітних. Марія Терезія
виявилась не готовою йти на ризик відкритого конфлікту
з Церквою, що міг би ще більше загостритися через
запрошення на посади вчителів німців–протестантів,
а впровадження нового податку не могло повністю
розв’язати
питання
фінансування
шкільництва.
Подальшу роботу над шкільною реформою було
доручено радникові двору і довіреній особі Йосифа ІІ
баронові Франсу Каролю Кресселю фон Квальтенбургу.
Його проект Марія Терезія ухвалила 6 грудня 1774 року
[49, s. 21]. Документ отримав назву «Загальний
шкільний регламент для німецьких тривіальних і
нормальних шкіл» (Allgemeine Schulordnung) [64, s. 68–
158; 61, s. 16–21].
Закон передбачав передачу шкільництва усіх
рівнів державі, а контроль на місцях мали здійснювати
австрійські чиновники. Впроваджувався загальний
шкільний обов’язок для усіх дітей віком 6–13 років.
Школи було розділено на три типи – тривіальні, головні
та нормальні або зразкові. Тривіальні школи мали діяти
в селах і містечках, головні – повинні були існувати
в усіх містах, принаймні одна на адміністративний
округ. Нормальна школа передбачалася одна – в столиці
кожної провінції. Зміст освіти в кожній зі шкіл був
орієнтований на те, чим надалі будуть займатися її
випускники, хоча станових меж формально не існувало.
Обов’язок утримання всі типів шкіл і оплата праці
вчителів лягала на домінії і громади [32, s. 1–79].
Незважаючи на те, що Галичина стала частиною
монархії Габсбургів на два роки раніше ніж було
прийнято освітню реформу, тут Schulordnung було
введено тільки 1777 року [49, s. 21]. Це пов’язано із
специфічним ставленням Відня до новоприєднаної
провінції в перші роки. Річ у тім, що Марія Терезія всі
свої володіння розділяла на дві категорії – провінції
пов’язані із збагаченням держави, які становили
особливу цінність, і ті, які можуть бути корисними у
тільки випадку їхнього обміну на кращі території [69,
s. 116–122; 37, s. 17]. До першого типу належали такі
частини монархії як Ломбардія чи Трієст, Галичина,
натомість, зараховувалася до другого. Отож займатися
впровадженням шкільного проекту в Bärenland (країна
медведів) імператриця не вважала за потрібне. Окрім
цього, після звітів Й. А. Пергена стан освіти в Галичині
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Марії Терезії і так здавався цілком безнадійним. Іншої
думки був Йосиф ІІ. Він, виходячи з просвітницьких
ідей гуманізму і раціоналізму, бачив у «темній
провінції» простір для реалізація своєї цивілізаторської
місії. За його наполяганням Schulordnung було
поширено також на Галичину. Фактично він став
першим культуртрегером і творцем освітньої політики
Габсбурзької монархії власне щодо Королівства Галіції і
Лодомерії [45, s. 188–192].
Попри те, що шкільна реформа поширилася на
Галичину, вона майже не виконувалася. Причин цього
було багато – починаючи від неготовності широких
суспільних верств наприкінці XVIII століття приймати
освіту, закінчуючи непродуманим виконавчим апаратом
і механізмом фінансування. Хоча відповідальність за
справи елементарної і середньої освіти було покладено
на губернатора і спеціальну шкільну комісію (яка
по–суті складалася з тільки з графа Йосифа фон
Галленберга) [67, s. 56], результати були мізерними.
Вдалося створити тільки чотири головні школи (у
Ярославі, Перемишлі, Кросно та Станіславові) та
нормальну школу у Львові. Натомість, до сільських
парафіяльних шкіл реорганізація у тривіальні не дійшла,
їхня кількість не збільшилася, а там, де вони існували,
діяли далі під повним підпорядкуванням духовенству
[37, s. 19].
Після того як 1780 року Йосиф ІІ отримав
одноосібну владу в монархії, освітня політика Відня
в Галичині перейшла на новий рівень. Цісар не
впроваджував іншої шкільної реформи, але в тому,
що стосувалося реалізації Schulordnung пішов значно
далі ніж Марія Терезія. Першим кроком був патент від
20 січня 1781 року, що встановлював шкільний примус
для всіх дітей віком 6–12 років. Тут важливо зазначити,
що в документі Йосифа ІІ йшлося про примус, тоді як
в терезіанському указі – про обов’язок [47]. Різниця
полягала в тому, що шкільний обов’язок означав, що
кожен громадянин Австрії в певному періоді життя
повинен пройти мінімальний курс навчання, при цьому
байдуже чи вчиться він публічно, чи приватно, натомість
примус зобов’язував навчатися тільки у державній
школі. На батьків, що відмовлялися записувати дітей до
шкіл, мав накладатися штраф або кількаденний арешт.
Незважаючи на власні антиклерикальні погляди,
Йосиф ІІ розумів значення церковних інституцій в житті
широких суспільних верств. Цей фактор цісар планував
використати для залучення більшої кількості учнів
до тривіальних шкіл. Тому патентом від 22 вересня
1782 року він зобов’язав парохів заохочувати батьків
записувати дітей до школи [47]. 7 лютого 1787 року
Йосиф ІІ створив систему шкільного патронату. Згідно
цього документу, відповідальність за будівництво,
утримування та відвідування шкіл покладалася
на церковний клір [49, s. 22]. Такі патронати мали
організовуватися в кожній місцевості, де було 90–
100 дітей шкільного віку. Паралельно цісар видав указ
про ліквідацію «порожнього духовенства», за яким
монастирі, котрі не вели жодної суспільно корисної
роботи, в тому числі освітньої, мали бути розпущені.
Суттєвою вадою терезіанського шкільного проекту
Йосиф ІІ вважав не врегульоване фінансове питання.
Вже на початку 80–х років стало зрозуміло, що ніякої
конкуренції за школу між громадами і домініями
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у Галичині не буде, як і першим, так і другим це
непотрібно. Проблему частково мали розв’язати
шкільні патронати, проте цього, очевидно, було замало.
Тож указ від 30 травня 1788 року накладав на домінії
обов’язок надавати територію під будівництво школи
і надалі утримувати її на 1/3. Громади, у свою чергу,
повинні були надавати допомогу при будівництві,
забезпечувати обігрів шкіл і оплачувати роботу вчителя.
В містах створенням шкільної мережі мали займатися
бургомістри [54, s. 371–389].
В період правління Йосифа ІІ Галичина вже не була
такою terra incognito як за часів Марії Терезії. Цісар
досить добре розумів етнічну строкатість провінції і
пов’язані з цим труднощі. Принципово важливо було
переламати польський опір. Відповідно, одне з головних
завдань йосифінської школи полягало в тому, щоб
«галичанин перестав бути поляком». На цьому шляху
Йосиф ІІ здійснив три кроки – запровадив німецьку
мову як єдину викладову, заборонив виїзд на навчання
за кордон і дозволив приймати на навчання ремесла і
службу тільки тих, хто мав свідоцтво про закінчення
державної школи. Заборона навчатися закордоном мала
для польських еліт особливе значення, адже не бажаючи
давати дітей до німецьких шкіл, вони часто відправляли
їх до Варшави, де власне активізувала свою діяльність
Комісія Едукаційна [52, s. 180]. Натомість, заборона
приймати до ремесла і служби осіб без шкільного
свідоцтва німецького зразка забезпечувала германізацію
низів. Зі сторони русинів Йосиф ІІ не очікував спротиву,
їхню лояльність мали забезпечити інші реформи,
зокрема релігійна і селянська. Окрім цього, вони не
мали ностальгії за втраченою державою, як це було в
поляків. Цісар передбачав, що вони самі включяться
в процес германізації через школу, коли усвідомлять
переваги нової влади і користь від освіти [9, c. 571–604].
Щодо германізації галицьких євреїв, Йосиф ІІ мав
плани їхньої повної і швидкої асиміляції [8; 60, s. 38–
46]. Певна логіка тут була: по–перше, для євреїв будь–
яка держава була чужою і ставлення до неї залежало від
вигоди, яку вона несла, або шкоди, яку завдавала, по–
друге, перебуваючи в ізоляції, євреї були «незіпсовані»
ворожою щодо Австрії польськістю, і, по–третє,
розмовною мовою був ідиш, що на 70% складався
з германізмів, тож «хох дойч» євреї освоювали без
особливих труднощів. Ця стратегія була продиктована
досвідом взаємодії з австрійськими євреями, які вже
переживали власне Просвітництво, Гаскалу [46].
Подібні процеси Йосиф ІІ чекав зустріти і в Галичині.
Проте ситуація виявилася протилежно, в провінції
активно поширювався хасидизм, ворожий до будь–
яких форм світської освіти. Відсутність чітких указів
цісаря щодо залучення єврейських дітей до німецьких
шкіл свідчить про те, що Йосиф ІІ не до кінця розумів,
що може зробити за таких обставин. Його дії були
опосередковані: він встановив квоту у Віденській
рабиністичній семінарії (від абітурієнтів вимагалося
свідоцтво про закінчення німецької головної школи),
а також видав розпорядження про обов’язковий іспит
з німецької мови перед вступом в шлюб (на практиці
цього ніколи не реалізовано) [38–43].
Незважаючи на те, що Йосиф ІІ створив
далекоглядну стратегію розвитку освіти в Галичині,
його проект на практиці зазнав невдачі. Основні
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укази цісар видав в період 1787–1789 років і до
його смерті в 1790 році вони ще не встигли дати
бажаний ефект. Як зазначив польський історик другої
половини ХІХ століття Станіслав Ґруінський, «в
жодній сфері терезіансько–йосифінських реформ не
наступив такий розкол між тим, що старалися зробити,
і тим, що насправді вийшло, – як власне у справі
шкільних реформ…» [37, s. 21]. Спадкоємець династії
реформаторів, Леопольд ІІ, мало цікавився справами
освіти і не продовжив справи своїх попередників. Окрім
цього, жодної ініціативи не було і в самій Галичині.
Тож дискусії навколо шкільництва припинилися на
п’ятнадцять років.
Наступну спробу реформувати освіту здійснив
Франц І. Його метою було покращення взаємин із
світською та церковною елітою монархії, тому всі
нововведення цісаря фактично нівелювали прогресивні
шкільні закони Йосифа ІІ. Йшлося про повернення
духовенству монополії на елементарну освіту і
збереження статусу–кво вищих верств [56, s. 41].
Розробку реформи було доручено Генріху Франсу фон
Роттенхану [66, s. 69–83], проект якого затверджено
11 серпня 1805 року під назвою «Політична
конституція для німецьких шкіл» (Politische Verfassung
der deutschen Schulen) [50, s. 1–112]. Всі школи
Австрійської імперії мали перетворитися у станові, а
паралельно із тривіальними, головними і нормальними
школами повинні були діяти також реальні училища і
навчальні заклади для жінок. Впровадження станового
характеру шкільництва означало, що тривіальна школа
більше не передбачала переходу на рівень середньої
школи. Загалом це не було чимось новим, на практиці
так було і раніше, своїм указом Франц І просто
зафіксував реальний стан речей. Відповідно, тривіальні
школи призначалися для нижчих верств, головні – для
середнього класу, нормальні і реальні школи були
відкритими для еліти. Щодо шкіл для жінок, то до цих
закладів могли вступати тільки дівчата із вищих сфер
суспільства.
Політична
шкільна
конституція
зберігала
церковні патронати. Окрім цього, вплив духовенства
на початкові школи посилився через передання кліру
адміністративних функцій. Виконавча вертикаль на рівні
кожного коронного краю тепер виглядала в наступний
спосіб: губернаторство – кафедральний схоласт на рівні
дієцезії – декан – парох. Оскільки шкільна реформа
1805 року стосувалася цілої монархії, специфіку
Галичини в ній не було враховано, зокрема її етнічну
неоднорідність. Наслідком цього стало те, що тільки
католицьке духовенство отримало широкі повноваження
в управлінні усім початковим шкільництвом про
вінції. Ні греко–католицький клір, ні рабинат, не
мали такого впливу. Аналогічні права до католиків
греко–католицькому духовенству було надано тільки
1815 року [49, s. 23], натомість, Правління єврейських
громад отримали певні повноваження лише в 1869 році.
Консервативний характер реформи 1805 року
був пов’язаний із реакційним курсом Франца І. Під
враженням від революційних потрясінь у Франції, цісар
прагнув зміцнити традиційні оплоти імперії, якими
власне були аристократи і духовенство. Суспільні низи
здавалися джерелом потенційної загрози, тому важливо
було втримати їх на «місці». Хоча політичний сенс в
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цьому і був, проект виявився винятково провальним.
Його негативний вплив поглиблювався з часом, оскільки
Політична шкільна конституція з незначними змінами
залишалася в силі до середини 60–х років ХІХ століття.
Цю ситуацію влучно охарактеризував Йосиф Дітль:
«Закон становить єдину непорушну цілість і застиглу
нерухомість, він ніби на віки освячений, не допускає
впливу людей фахових, оточений непробивним муром
самовладства духовенства, замкнутий сам в собі,
стиснутий, він став механічною мантрою одностайного
керунку шкільництва і тим самим перешкодою будь–
якому розвитку у сфері народної освіти, а це коли майже
в усій Європі проявляється величезний поступ в цій
справі» [33, s. 48].
Наступним важливим моментом в освітній політиці
Відня став період 1848–1849 років. Якщо раніше
розвиток шкільництва залежав від двох чинників –
політичної волі монарха та інтересів духовенства, то
на хвилі «Весни народів» додався третій – національні
рухи. Їхні вимоги щодо освіти зводилися до загальної
лібералізації школи, тобто ліквідації станового
принципу, та впровадження крайових мов викладання
[30, s. 9]. Слабкий і несамостійний цісар Фердинанд
І був готовий йти на постуки заради спокою, проте
власного уявлення про напрям освітньої реформи він
не мав. Її розробку він доручив Міністерству Визнань і
Освіти, створеному патентом від 23 березня 1848 року
[55, s. 53–54; 25, k. 8]. Перший міністр, Франц
Зоммаруга, декларував реорганізацію шкільництва
Австрії за прусським зразком. Рушієм змін мав стати
розрив школи із церквою та повний контроль над
всіма рівнями освіти зі сторони держави, як гаранта
успішності реформи [34, s. 10]. 4 березня 1849 року
новий цісар Франц–Йосиф І видав патент, який
проголошував, що навчання є вільним, створювати
школу має право кожен громадянин монархії, до
навчальних закладів впроваджуються крайові мови,
викладання релігії знаходиться в компетенції релігійний
громад, найвищий нагляд над школами належить
державі.
Хоча проголошені в патенті принципи носили
примирливий характер, їх складно назвати актом
доброї волі Відня, особливо в питаннях припинення
германізації. Намагаючись втримати абсолютну владу
в монархії, Франц–Йосиф І доволі вдало маніпулював
протиріччями між різними національними рухами. У
випадку Галичини на користь цісаря зіграв польсько–
руський конфлікт. Однією з ключових вимог діячів
польського руху у сфері шкільництва була його повна
полонізація, проте цьому протистояли руські еліти,
домагаючись впровадження до шкіл Східної Галичини
української мови викладання. Національний рух русинів
в період революції знаходився на стадії формування і не
носив таких загрозливих форм, як польський. Зважаючи
на це, цісар обрав стратегію підтримки слабшого
заради послаблення сильнішого: під приводом захисту
русинів від полонізації Франц–Йосиф І зберіг у школах
Галичини німецьку мову викладання з формальним
застереженням, що перехід на крайові мови відбудеться
одразу після того, як в руській мові виробиться
відповідний науковий апарат [52].
На практиці шкільна реформа 1849 року була суто
теоретичною, втілювати її в життя не збирався ні
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сам цісар, ні Міністерство, ні бюрократія на місцях.
Впровадження певних засад наступило тільки через
двадцять років у зовсім іншій політичній ситуації.
Шлях від декларації до перших кроків у напрямку
реалізації проходив через меандри ультраконсервативної
діяльності кабінету Александра Баха та чергову хвилю
клерикалізації шкільництва після конкордату Австрії з
Ватиканом у 1855 році. Конкордат, що служив «доказом
союзу вівтаря і трону» [65, s. 143], передавав у руки
духовенства усі школи монархії з метою «посилити
релігійність молоді і відвести її від революційних ідей»
[63, s. 21].
Зміни освітньої політиці Відня у другій половині
60–х років ХІХ століття були пов’язані із проектом
перебудови монархії та еволюцією політичних поглядів
самого Франца–Йосифа І. Конституційні реформи,
децентралізація і розширення національних прав лягли
в основу нової суспільно–політичної концепції, в якій
центральна влада ставала вищим арбітром, а лояльність
меншин мала забезпечуватися їхнім свідомим бажанням
належати до цієї держави. В цьому контексті виникла
модель нового громадянина з новочасним способом
мислення. Йшлося про відчуття внутрішньої свободи
і рівності можливостей, здатність орієнтуватися в
інформаційному просторі і реалізовувати себе в умовах
модернізації. Фактично це був перший демократизації
широких суспільних верств, необхідною передумовою
якого була загальна базова освіченість громадян.
Провальні експерименти із шкільництвом в першій
половині ХІХ століття показали, що модернізація
освіти в Галичині можлива лише за підтримки
місцевих еліт, тобто діячів польського і руського
національних рухів. Пріоритетом був компроміс з
поляками, котрі вже встигли продемонструвати свою
впливовість у Державній раді, успішно добиваючись
широкої автономії. З іншого боку, пам’ять про Січневе
повстання була свіжою, тим актуальнішим для цісаря
було умиротворення неспокійної провінції. В цей період
вимоги польських політиків були значно конкретнішими
ніж у 1848 році і полягали у впровадженні польської
мови та створенні Крайової шкільної ради – найвищого
виконавчого органу у справах освіти під керівництвом
намісництва. Після деяких дискусій Франц–Йосиф І
пішов на поступки і 25 червня 1867 року затвердив
статут Крайової шкільної ради – першої в монархії
інституції, якій належало «адміністративне управління
школами і науковими закладами в межах повноважень,
що належать політичній владі краю, і в рамках
обов’язкових законів» [57, s. 18; 18, арк. 1, 6–24; 19,
арк. 1–6]. Це була перша велика перемога польських еліт
у боротьбі за національну освіту.
Питання мови викладання також було вирішено
на користь національних рухів монархії [26, k. 140–
145]. § 19 Основного державного закону про загальні
права громадян від 21 грудня 1867 року постановляв:
«Усі народи держави рівні у правах, і кожен народ має
беззастережне право на збереження й плекання своєї
національності та мови. Держава визнає рівноправність
усіх мов, що вживаються у краях, у школі, адміністрації
та громадському житті. У краях, де проживають
декілька народів, публічні освітні заклади мають
бути організовані таким чином, щоб кожний із тих
народів отримав однакові можливості для навчання
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рідною мовою, без примусового вивчення другої
крайової мови» [58, s. 394]. В § 19 не було прописано
механізму впровадження рівноправності, тому в кожній
провінції його можна було трактувати відповідно до
внутрішньої розстановки сил. Цю проблему Кость
Левицький охарактеризував так: «До сього прінціпу
не видано відразу виконних норм про приміненнє і
виконаннє тої рівноправности в школі, уряді і життю
публичнім, та в кождім краю. А сильнійші народи
Австрії не були вдоволені з такої ідейної і справедливої
основи правної, та намагались бічними дорогами:
розпорядків, хочби й цісарських або законів краєвих,
виєднувати для себе більше прав, як їм належить ся по
закону рівноправности» [7, c. 104]. Проте відсутність
практичних приписів з позиції цісаря навряд чи
була недоліком, швидше навпаки – це був добре
продуманий політичний хід, що звільняв центральну
владу від необхідності лавірувати між інтересами
різних етнічних груп, а міжнаціональні протиріччя
замикалися в регіональній площині. Отож, польсько–
руські антагонізми навколо шкільництва тепер ставали
внутрішньою галицькою проблемою [1–6; 10–17; 22–
24], Франц–Йосиф, натомість, залишав за собою право
рефері.
Наступним недоліком була клерикалізація школи.
Духовенство
показало
свою
неспроможність
і
незацікавленість у провадженні шкільництва, а навчання
під егідою кліру було тенденційним і спрямованим
тільки на релігію. Тому слід було звільнити освітній
простір від безпосереднього впливу духовенства, тим
більше, прихильників секуляризації школи ставало
дедалі більше в усій Європі. Так, Адольф Дістервег
стверджував: «Церква прагне, передусім, віруючого
народу, ми натомість – я і мої ідейні товариші – хочемо
мислячого народу, хоча й не без релігії. Клерикали
прагнуть люду, який сліпо підпорядковується авторитету
Церкви, ми – прагнемо люду критичного. Вони хочуть
народу, який залишається без руху, ми – прагнемо
живого і крокуючого вперед» [68, s. 94]. Хоча в
Галичині створення Крайової шкільної ради вже де–
факто означало передачу шкільництва світській владі,
закону бракувало де–юре. Тому 25 травня 1868 року
вийшов «Державний закон про відносини церкви і
школи», що передбачав відокремлення шкільництва
від церкви і запроваджував рівне право на навчання в
державній школі для усіх незалежно від віровизнання,
релігія залишалась лише предметом вивчення [35].
Освіта, що служила б практичним потребам
громадян і держави мусила бути систематизованою
і уніфікованою. Раніше жодних освітніх стандартів
не існувало. Хоча і реформа Йосифа ІІ, і Політична
шкільна конституція 1805 року встановлювали перелік
предметів вивчення для кожного типу навчальних
закладів, не було визначено, які власне знання має
отримати людина, навчаючись в школі. Тож стандарт
освіти необхідно було створювати від початку.
Результати було закріплено «Державним шкільним
законом» від 14 травня 1869 року [36], який став
підсумком освітніх реформ. Згідно § 1–2, школа мала
служити просвітницьким цілям усіх народів монархії
і забезпечувати всі верстви необхідним для життя
рівнем знань, тобто закон уперше декларував соціальну
секуляризацію як мету освіти. Також впроваджувалася
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нова класифікація шкіл з чіткими навчальними планами:
початкову освіту мали забезпечувати народні школи
(обов’язкові для усіх дітей віком 6–14 років незалежно
від статі, соціального походження, національної і
релігійної приналежності), середню – гімназії, реальні
і виділові школи, професійну – учительські семінарії і
торгово–промислові училища. Закон вперше регулював
службове становище вчителів, зокрема щодо посадових
обов’язків і кваліфікації, а у випадку недобросовісної
роботи передбачалися санкції [29].
В таких законодавчих рамках шкільництво
Галичини функціонувало до кінця австрійської доби.
Передавши крайовій владі широкі повноваження у
сфері початкової і середньої освіти, Відень фактично
абстрагувався. Підтвердженням цього став скандал,
що розгорівся навколо так званої Новели шкільної [62]
в 1882–1883 роках. Тоді клерикально–консервативна
фракція, намагаючи посилити зв’язок школи і церкви,
ініціювала розгляд питання про зміни деяких положень
закону 1869 року, зокрема, § 48 про віросповідання
вчителя. За новим проектом учитель мав належати
до того ж віросповідання, що й більшість учнів [59,
s. 12–13, 338–342, 494–498]. Виходячи з політичних
інтересів, польські депутати, які складали більшість
представництва Галичини в Державній раді, були
змушені підтримати впровадження цих поправок [28,
s. 1–4]. Польське коло було зацікавленим у тому щоб
уряд Едуарда Таффе втримався при владі. Сформувати
проурядову більшість без підтримки клерикально–
консервативної фракції було неможливо, а остання
вимагала прийняття змін до § 48, як обов’язкової умови
свої лояльності до уряду. Проте поправка до закону не
відповідала інтересам польських еліт на рівні Галичини
[11; 14; 21], тож за їхнім наполяганням нова редакція
Державного шкільного закону Галичини не стосува
лася [62].
Загалом розвиток освіти у підавстрійській Галичині
з перспективи центру доволі виразно поділяється на
два якісно відмінних етапи, умовно названих першої і
другою половиною ХІХ століття. Проте безпосередні
часові рамки в побудові освітніх стратегій не
відповідають строгій хронології. Для Відня поворотним
моментом були 60–ті роки, коли освітня політика
Габсбургів повернулася у вихідну точку невтручання.
Терезіанське уявлення про Bärenland трансформувалося
в політику самоусунення Франца–Йосифа І. Хоча
Австрійська монархія в принципі створила поняття
шкільної політики в Галичині і заклала перші правові
рамки, власне її спроби тримати освіту під власним
контролем призвели до повного фіаско далекоглядних
і амбітних спроб Йосифа ІІ і Франса І. Натомість,
готовність Франса–Йосифа І відпустити ситуацію в
межах децентралізації дало неочікуваний позитивний
ефект. Основною причиною такого феномену стало
те, що Відень був занадто далеко від Галичини, при
чому як і в територіальному, так і в цивілізаційному
сенсі.
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«Die schule ist ein politikum»: the educational systems
as a political strategy of the Habsburgs in Austrian Galicia
This research is devoted to the educational system strategies of the monarchs of
the Habsburg Monarchy during the «long 19th century». The article is an analysis of
the content of the educational legal acts, as well as their motives, results and practical
consequences. The ambitious project to spread education among all classes of society
had been conceived during the era of Maria Theresa. However, it took more than half
a century from the moment of first declarations to the first steps of implementation.
Only in the ‘60 of the 19th did Franz Joseph I manage to be close to realize the ideas
conceived by his predecessors. Franz Joseph I conducted a policy of decentralization,
which helped to end the civilization gap in education between Vienna and Galicia.
This research is based on the general scientific methodology, as well as on the
historical one, in accordance with the principles of historicism, objectiveness and the
quantitative system investigation of the past.
Keywords: Galicia, education system, education policy, the Habsburgs
Monarchy.
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Історичні особливості розвитку фізичної
культури і спорту в Японії наприкінці XIX –
першій третині ХХ ст.
Досліджено маловідомий у вітчизняній науці пласт знань про розвиток
спорту і фізичного виховання в Японії після реставрації імператорської влади.
Звертається увага на активне запровадження урядом нових видів спорту і їх
швидка популяризація поміж населення країни, місце навчальних закладів у
культивації світових спортивних практик. Мета дослідження – розкрити
особливості організації рухової активності населення Японії на межі століть.
Методи дослідження. Робота ґрунтується на використанні історичного
аналізу наукової літератури та джерел; системного та порівняльного аналізу.
Результати дослідження та їх обговорення. Значний відсоток навчального
навантаження в освітніх закладах відводився на фізичне виховання. Місцеві
школи усіх рівнів не мали єдиних програм чи підручників. Кожний навчальний
заклад на власний розсуд складав освітні програми та підбирав необхідний
навчальний матеріал. Скажімо, в навчальних програмах ординарних шкіл
географія, історія, малювання, співи були за вибором учнів, тоді як гімнастика –
обов’язковою. Водночас, окрім уроків фізкультури, у школах обов’язковими були
також заняття з плавання та японського фехтування. Додатково, на вибір
учнів, культивували футбол, регбі, бейсбол, але заняття ними проводилися за
бажанням і у вільний від навчання час.
У перші десятиліття ХХ ст. владою Японії усвідомлюється значення
спортивних змагань для престижу країни у світі, та для піднесення національної
гордості – всередині. Не зважаючи на досить специфічне географічне
становище, на острови постійно запрошуються іноземні команди та атлети.
Стосовно ж олімпійської підготовки, то вона була не лише в зоні
уваги громадськості, але й місцем докладання фінансової допомоги уряду.
Матеріальні засоби, якими оперували спортивні федерації, для тих років
були досить значними. В першу чергу, велику допомогу вони отримували від
імператорської родини. Водночас, потужну фінансову підтримку спортивним
асоціаціям надавали великі промислові товариства, концерни, як то Мітсуі,
Мітсубісі тощо: вони будували стадіони, фінансували поїздки за кордон
японських чемпіонів і проїзд до Японії спортсменів із Європи й Америки.
Висновки. Спеціально організована рухова активність структурується в
Японії після Реставрації, завдяки кардинальним зрушенням усіх сфер суспільного
життя країни. Вирішальну роль у цьому процесі відіграло запровадження уроків
фізичного виховання у навчальних закладах. Японія стала однією з перших у
світі де його ввели в якості обов’язкової дисципліни. Реформи Мейдзі відкрили
країну зовнішнім впливам, одним із яких став розвиток «європейського» спорту.
Світові спортивні практики досить швидко і міцно прищепилися на місцевий
ґрунт, не без величезного стимулювання й заохочення держави та бізнесових
структур. Одночасно, всіляку підтримку отримували традиційні національні
види рухової активності японців.
Ключові слова: японський спорт, фізичне виховання, асоціація, атлети.

Японія знаходиться в іншій частині нашої півкулі,
має досить специфічну культуру (що асоціюється у
переважної більшості співвітчизників із екзотичною),
кардинально іншу систему письма й алфавіт – все
це суттєво звужує можливість отримання інформації
про неї. Тож не дивно, що у приступній літературі
інформація про розвиток фізичної культури і спорту в
цій країні, по–перше, обмежується повідомленнями про
культивацію традиційних видів, які виступають радше
філософсько–оздоровчими практиками, аніж спортом.
По–друге, статистичними викладками результатів
виступів японських спортсменів/команд на міжнародних
турнірах. У запропонованій розвідці з’ясовується історія
появи і розвитку європейського спорту на Японських
островах наприкінці XIX – першій третині XX ст. Під
поняттям «європейський» у статті виступає спорт у його
класичному розумінні (навіть тоді, коли мова йтиме про
бейсбол), на противагу національним видам рухової
активності, як то японська стрільба з лука, фехтування
на мечах (надзвичайно поширені у досліджуваний
період і культивовані в навчальних закладах, про що
далі), айкідо, дзюдо тощо.
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Мета дослідження – розкрити особливості органі
зації рухової активності населення Японії на межі
століть.
Об’єктом дослідження є розвиток спорту на
Японських островах.
Предметом – інституціалізація спортивної сфери
Японії наприкінці XIX – першій третині XX ст.
Методи дослідження. Робота ґрунтується на
використанні історичного аналізу наукової літератури та
джерел; системного та порівняльного аналізу.
Результати дослідження та їх обговорення.
В 1858 р. останній сьогун Токугава передав владу
імператору Кіндзіотенно, що стало кроком на шляху
до зміни кількасотлітньої політичної історії країни.
Одначе кардинальні зрушення у цій сфері прийнято
пов’язувати із наступним імператором – Мацухіто,
який зійшов на престол у 1868 році. Зверну увагу, що в
японській традиції усталився підхід за яким зі вступом
на престол нового імператора у країні починається
нове літочислення. Найдавнішим предком правлячого
імператорського дому визнають Дзиму, який посів
престол 600 р. до н.е. Цей рік і вважається першим
роком японського календаря. Щоби при цьому не
згадувати кожен раз ім’я імператора, яке є священним,
кожному періоду правління дається якась поетична чи
просто красива назва. Правління Мацухіто отримало
назву Мейдзі – «яскравий/сяйливий спокій». Тобто
1868 р. є першим роком Мейдзі, або ж 2528 роком від
моменту вступу на престол імператора Дзиму.
3 січня 1868 р. в імператорському палаці в Кіото
один із придворних, Івакура Томомі, виголосив маніфест
про реставрацію імператорського правління, скасування
інституту сьогунату і запровадження натомість нового
уряду. Власне цей акт і наступні за ним реформи
отримали в Японії назву Мейдзі ісін – «оновлення
років Мейдзі». Аби наголосити на поверненні повноти
влади імператорові, у науковій літературі до цих
подій застосовують ще термін «Реставрація». Щоб
акцентувати на незворотності змін і остаточному розриві
з попередньою політичною системою, у березні 1869 р.
імператорська сім’я переїздить у нову столицю – Токіо
(«Східна столиця»): таку назву у липні 1868 р. отримало
давнє місто Едо. В 1871 р. розпочалися радикальні
зрушення в житті японського суспільства, що отримали
назву буммей кайка – «освічена цивілізація» [1, с. 19],
дослідження яких залишу іншим науковцям, натомість,
зупинюся на розвитку саме фізичної культури та спорту
в означений період.
У 1871 р. створено Міністерство народної освіти,
яке взяло під свій контроль запровадження загальної
початкової освіти в країні. Від того часу всіх батьків
зобов’язали віддавати дітей віком від 6 до 14 років до
школи. Звільнялися від обов’язкового навчання діти
найбідніших сімей, які не могли вносити плату за нього,
а також хворі, стан яких не дозволяв бути присутнім
на заняттях. Відразу зауважу, що реформи в освітній
царині були масштабними й тривалими і не обмежилися
періодом Мейдзі, продовжившись у наступний період
Тайсьо (1912–1926 рр.).
Система освіти була досить складною, як на
мене. Початкова школа (першого ступеня) мала два
рівні: нижчий і вищий. Ще в 1869 р., до створення
Міністерства освіти, спеціальним законом у школах
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цих рівнів запроваджено уроки гімнастики. Середня
школа також була двоступеневою. На нижчу ступінь
приймали дітей 12 років, які могли подати свідоцтво
про закінчення другого курсу вищої початкової школи.
Підлітки, які не мали атестату (скажімо, навчалися
вдома), вступали після складання іспитів. Навчання
на цьому рівні також платне і тривало 5 років до
яких додавався 1 додатковий клас для тих, хто далі не
планував навчатися. Навчальний тиждень становив
28–31 годину. Випускники середньої школи могли
вступати на нижчі посади в цивільній адміністрації або
до військових шкіл.
Натомість більшість випускників складали вступні
іспити до вищих середніх шкіл. Їх було лише 8 на
країну. Навчання там тривало 3–4 роки. Молодь, яка
успішно закінчила повний курс, отримувала право
вступати без іспитів до університетів: у м. Токіо
(відкрився у 1877 році), м. Кіото (1897), м. Сендай (1907
на о. Тохоку), м. Фукуока (1910, о. Кюсю), м. Саппоро
(1919, о. Хоккайдо). Поряд із названими державними
університетами, існували й приватні вищі навчальні
заклади, найвідоміші з яких Кейо дайгаку та Васеда
(останній засновано в 1882 р.) [2, с. 4].
Дисциплінованість і старанність у навчанні
були під постійним контролем шкільної та місцевої
адміністрації. Очевидець зауважує, що коли учень без
поважної причини впродовж п’яти днів не відвідував
школу, вчитель повинен був вислати застереження
батькам. У випадку, коли б воно не подіяло, він подавав
рапорт мерові, який чи то переконанням, чи погрозами
змушував батьків відсилати дітей на навчання, водночас,
повідомляючи про такий випадок префекта (щось на
зразок обласного керівника). Назагал, лише біля 90 днів
на рік діти мали вільними від навчання [3, с. 158]. Втім,
результати не забарилися – коли в 1874 р. лише 1,7 млн.
дітей відвідували школу, то в 1901 р. таких було вже
4,6 млн., а на 1935 р. – понад 7 млн.
Звертаю увагу на той факт, що значний відсоток
навчального навантаження в освітніх закладах
відводився на фізичне виховання (!). Місцеві школи
усіх рівнів не мали єдиних програм чи підручників.
Кожний навчальний заклад на власний розсуд складав
освітні програми та підбирав необхідний навчальний
матеріал. Складається враження, що основним
завданням вчителів було прищепити любов до
батьківщини, дати дітям моральне виховання, а також
фізично розвинути і зміцнити їх організм. Скажімо,
в навчальних програмах ординарних шкіл географія,
історія, малювання, співи були за вибором учнів, тоді як
гімнастика – обов’язковою. Відтак, на 1935 р. програми
шкіл усіх рівнів передбачали 3 години на тиждень
фізичного виховання, як для хлопчиків, так і для
дівчаток. В університетах на нього відводилося 5 годин
тижнево. Водночас, окрім уроків фізкультури, у школах
обов’язковими були також заняття по японському
фехтуванню і плаванню. Додатково, на вибір учнів,
культивували футбол, регбі, бейсбол, але заняття ними
проводилися за бажанням і у вільний від навчання час
[4, арк. 9].
Дослідник повсякденного життя японців означеного
періоду зауважує, що «На відміну від своїх західних
однолітків японська молодь раніше ігнорувала заняття
спортом. Селяни щоденно зміцнювали тіло, займаючись
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

важкою працею, а юнаки–самураї захоплювалися
верховою їздою, вправами з шаблею та луком – це
залежало від того, якій школі бойових мистецтв
надавав перевагу клан. Сумо в цей час вважалося
швидше традицією, а не власне видом спорту... [...]
Якщо щорічний звичай сходити на вершину Фудзі
впродовж тривалого часу існував поміж чоловіків
різного віку (жінки не допускалися на Фудзіяму), то він
не був альпінізмом, а виконанням особливого ритуалу.
Також і виступи, які влаштовували юнаки на подвір’ї
святилища, під час яких вони піднімали величезне
важке каміння, були ритуалом, покликаним з’ясувати
чи прихильна до них камі. Як і більшість інших країн,
в Японії фізична сила високо цінувалася не з точки
зору естетики, але тому, що вважалося, що сильний
чоловік користується особливою прихильністю богів.
Тому до місцевих силачів ставилися як до людей, яким
допомагають невидимі вищі сили. […] Європейське
розуміння спорту прийшло в Японію з Америки
одночасно з поняттям про індивідуальні змаганні. [...]
За наказом Міністерства освіти з 1880 р. в інститутах у
якості нової дисципліни запроваджувалася гра в теніс,
а згодом, коли співробітники міністерства здійснили
ознайомлюючу поїздку на Захід, з’явився необхідний
інвентар і тренери з цього виду спорту. У 1884 р. було
створено спеціальну інституцію, котра пропагувала гру
в теніс у школах. В університетах, особливо токійських,
набував популярності бейсбол <японці познайомилися
з ним у 1872 р., а 1934 р. будуть сформовані перші
професійні команди – Ю. Т. >, і незабаром сформували
студентську команду, яка в 1905 р. у товариському
матчі зустрілася з американськими бейсболістами
зі Стенфордського університету. І хоча вона зазнала
поразки, авторитет команди був високим. Вона привезла
з–за кордону нові звичаї, пов’язані з культивацією цього
виду спорту: оркестр на стадіоні, групи підтримки
зі слоганами і носіння особливої форми. Студентки
жіночих університетів із захопленням поставилися до
нової гри, і незабаром Японія наповнилася школярками і
студентками, які красувався в кепках тієї команди, за яку
вони вболівали [5, с. 146–148].
Влада докладала максимум зусиль, щоб японці в
очах іноземців виглядали цивілізованою нацією. Були
заборонені старі звичаї, які здавалися європейцям
варварськими: загальні громадські лазні, татуювання,
продаж порнографічних книг і гравюр. Японська
традиційна чоловіча зачіска тьоммаге – довге волосся,
закручене в жмуток на маківці – здавалася іноземцям
дивною і тому не підходила для громадян оновленої
країни. Відтак, у 1871 р. вийшов наказ усім без винятку
постригтися (сампацу рей). У 1873 р. це зробив
імператор, після чого ¾ чоловічого населення Токіо
вчинили так само [1, с. 24].
У дуже складній ситуації опинилися колишні
самураї, кількість яких доходила до 400 тис. Це була
єдина соціальна група, з якої бралися кадри шкільних
учителів, армійських офіцерів, поліцейських, керівників
промисловості, адміністративний персонал. Уряд був
зацікавлений у тому, щоб залучити їх на свій бік. Нові
реформи їх зачіпали найперше і викликали значне
невдоволення. Їх образило зрівняння станів у правах,
що позбавила самураїв виняткового права на захист
вітчизни і пов’язаних із цим привілеїв. Вони насилу
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перенесли такі новації, як заборона традиційної
зачіски тьоммаге і самурайського ритуального
самогубства харакірі. Коли ж у 1876 р. їм заборонили
носити мечі, у низці випадків це викликало відкриті
виступи. Відтак, якщо початково реформи не зустріли
серйозного спротиву, то від середини 1880–х років
ситуація змінилася: бездумне наслідування західних
зразків, нехтування власними традиціями викликали
невдоволення по всій країні [1, с. 28]. У такій ситуації
вирішальне значення для об’єднання нації (стосовно
прийняття непопулярних, почасти, реформ) мала
успішна війна з Китаєм, а згодом і з Росією. Конфлікт
із Китаєм не вимагав якихось над зусиль – надто
не рівними були військові потенціали країн. Його
значення було в об’єднанні нації в одне ціле, спільне
переживання небезпеки (утім це, передусім, стосується
війни з Росією) і так само спільне почування перемоги.
Власне, обидва конфлікти засвідчили не так потужний
патріотизм і відданість імператорові, як пробудження
нової нації, в якій мілітарна складова займатиме
важливе місце. Через це у суспільстві зростав запит на
фізичний вишкіл молоді, як у навчальних закладах, так
і поза ними.
Від самого початку реформ, вплив американської
університетської системи був досить відчутним у
японських вишах. Місцеві студенти, які навчалися
в університетах США, познайомилися і перейняли
методику тамтешніх тренерів і вже в 1878 р. імпера
торський університет у Токіо запрошує американця
Георга Ліланда в якості наставника для підготовки
інструкторів з легкої атлетики. За рік перші випускники
роз’їхалися країною, знайомлячи громадян із новими
видами спорту. За для популяризації нових зразків
рухової активності, в 1886 р. у країні організували
перше легкоатлетичне свято, а в 1892 – перші регулярні
змагання із бейсболу [4, арк. 8], який став одним із
найпопулярніших видів «неяпонського» спорту.
На міжнародній арені японські спортсмени заявили
про себе на початку ХХ ст. В 1911 р. було створено
Японську асоціацію любительського спорту (ЯАЛС), яка
разом із Національним олімпійським комітетом (постав
у 1912 р.) перебрали на себе представницькі функції
за межами країни. Засновником і першим президентом
ЯАЛС був відомий поступовець національного спорту,
творець дзюдо Дзігоро Кано, який на той час уже був
членом Міжнародного олімпійського комітету (від
1909 р.). Перші олімпійські старти – Ігри у Стокгольмі
1912 року – не стали чимось винятковим: двоє
спортсменів взяли участь у змаганнях із бігу. І хоча
перемоги здобути не вдалося, початок було покладено!
Того таки року Японія започаткувала проведення
Далекосхідних ігор, які в подальшому що два роки
збирали (окрім господарів) китайських, філіппінських та
інших атлетів. Перші олімпійські золоті медалі японські
спортсмени завоювали у 1928 р. в Амстердамі: М. Ода в
потрійному стрибку й Ю. Цурута у плаванні брасом на
200 м. [6, с. 407].
Зросле значення спорту на початку ХХ ст. досить
чітко простежується на прикладі місцевих університетів.
Їх організація багато в чому наслідує американські
зразки, але їхній вплив на суспільство значно більший,
оскільки відсоток японців – випускників вишів значно
вищий, ніж в інших країнах. Майже всі особи, які
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мали повну середню освіту прагнули вступити до
університетів, а відтак, долучалися до занять фізичним
вихованням. Всі виші в новому столітті мали футбольне
поле з біговими доріжками, тенісний корт і басейн.
Тож не дивно, що на початок 1930–х років існувало
понад 40 різноманітних федерацій, подекуди дві–три
із них керували одним видом спорту. Таке різноманіття
ускладнює чітку деталізацію системи фізкультурно–
спортивних організацій Японії. Назагал, у 1931 р. усі
федерації нараховували біля 6 млн. членів, а їх сукупний
річний бюджет перевищував мільйон ієн (ієна в ті роки
за купівельною спроможністю, приблизно, рівнялася
французькому франку).
У перші десятиліття ХХ ст. владою Японії
усвідомлюється значення спортивних змагань для
престижу країни у світі, та для піднесення національної
гордості – всередині. Не зважаючи на досить
специфічне географічне становище, на острови постійно
запрошуються іноземні команди та атлети: у ті роки
по Японії здійснили турне регбійні команди Канади й
Австралії, а також численні тихоокеанські професійні
колективи з бейсболу; з певною періодичністю туди
приїздили кращі легкоатлети Німеччини, США, Франції;
провідні американські пловці. Стосовно ж олімпійської
підготовки, то вона була не лише в зоні уваги
громадськості, але й місцем докладання фінансової
допомоги уряду.
Вище вказувалося, що на початок 1930–х років
система організації фізичної культури та спорту була
досить представницькою, а верховне керівництво
здійснювалося міністром освіти. Наразі зупиню увагу
на найвпливовіших та чисельніших з поміж них,
інформацію про які вдалося віднайти у зведеннях
Міжнародного сектора Вищої ради фізкультури СРСР за
1935 р.:
1. Меійї жингу (Атлетична федерація), яка органі
зовувала японські першості по 18 видам спорту (по всіх
олімпійським видам, а також стрільбі з лука, джиу–
джитсу та боротьбі). Її бюджет у 1931 р. становив
66 437 ієн.
2. Любительська легкоатлетична асоціація Японії,
щось на зразок місцевого олімпійського комітету.
Вона керувала виключно 14 олімпійськими видами
спорту. Їй доручали підготовку і формування команд
на Олімпійські та Далекосхідні ігри. Бюджет – 147 тис.
франків.
3. Ніппон Рікуйто Генмей – відповідала за розви
ток легкої атлетики по реґіонах країни. Мала 15 феде
ральних ліг. Бюджет 87 700 франків.
4. Японська футбольна асоціація, мала 9 районних
ліг. Бюджет 54 тис. франків.
5. Волейбольна асоціація – 9 районних ліг. Бюджет
25 тис. франків.
6. Хокейна асоціація (хокей на траві) складалася з
4 районних ліг. Бюджет 20 тис. франків.
7. Японська асоціація регбі. Поділялася на підроз
діли, які опікувалися розвитком гри у: а) навчальних
закладах (школах й університетах); б) у клубах, які
прямували до професіоналізму. Бюджет не відомий.
8. Баскетбольна асоціація, складалася із 46 регіо
нальних ліг. Бюджет 68 тис. франків.
9. Асоціація плавання очолювала 21 районну лігу
і контролювала роботу університетської федерації
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плавання. Бюджет – 170 тис. франків [4, арк. 9зв].
Зверну увагу, що плавання, як вид спорту, почав
культивуватися в Японії досить пізно через брак
басейнів. Одначе в минулі роки, до Реставрації, самураї
ставилися до нього досить поважно – в острівній країні
не може бути інакше. Лише на початку ХХ ст., коли у
навчальних закладах з’явилися команди плавців і цей
вид спорту набув популярності, уряд увів плавання у
шкільний розклад. Перший басейн збудували в 1907 р.
у Токіо в рамках проведення виставки досягнень
промисловості країни, яка проходила в парку Уено
[5, с. 148]. До того плавали і влаштовували змагання
в р. Суміда (Сумідагава), що протікала через місто.
Тож не може не викликати поваги настільки швидка
розбудова організаційної структури цього виду по всій
країні.
10. Марафонська асоціація. Бюджет 4000 франків
[4, арк. 9зв]. Не зважаючи на досить скромну цифру
бюджету, біг на великі дистанції на островах був
(і залишається) досить поширеним і розвивався при
ватною ініціативою.
«Традиційно 2 і 3 січня (дата змінна) проводиться
дводенна марафонська естафета «Екіден» (назва
походить від давньої кур’єрської системи зв’язку;
інакше – естафета листонош, які в стародавні часи бігом
несли поштову сумку, передаючи її своєму наступнику
кожні 5 10 кілометрів) між містами Токіо і Хаконе
(туди і назад – 216,4 км, розділені на 10 етапів). Нині у
дводенній естафеті беруть участь команди 15 найбільш
відомих коледжів і вона є однією з найважливіших подій
легкоатлетичного життя Японії.
Красивим словом «екіден» називаються також
популярні змагання в естафетному бігу з шести етапів
на марафонській дистанції 42 км 195 м. Спортсмени
після завершення свого етапу передають стрічку
наступному учаснику» [7].
11. Дан Ніппон Таіїку то Кноги (гімнастична асо
ціація) [4, арк. 9зв]. Цей вид спорту один із перших
«європейських» запровадили як навчальну дисципліну
в школах і дана асоціація опікувалася її викладанням і
культивацією.
12. Любительська гімнастична асоціація, об’єднувала
46 товариств. Бюджет 74 тис. франків.
13. Гімнастично–танцювальна асоціація, займалася
популяризацією і розвитком ритмічних «європейських»
танців. Японія була однією з перших країн де
танцювальне мистецтво почало культивуватися як один
із видів спорту.
14. Схокен Кай, відповідала за популяризацію
фізичного виховання поміж населення країни. За для
цього нею видавався щомісячний бюлетень. Бюджет
125 тис. франків.
Поряд із названими, існувала низка асоціацій, які в
більшій чи меншій мірі регулювали діяльність/розвиток
традиційної стрільби із лука. На мою думку, це радше
не вид спорту, а рухова активність, що зближує її
учасника з минулим країни, такий собі прояв людиною
своєї етнічності. Це спосіб стати японцем! І нині з її
допомогою юнак чи дівчина залучається до традиції,
підтримує тяглість японської культури. Стрільба із
лука (поряд з іншими традиційними видами рухової
активності) – важливий складник національної культури,
який формує японця. Серед найвпливовіших асоціацій
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першої половини 1930–х років, що культивували
традиційну стрільбу з лука, були:
15. Сенкиу Кай, сприяла розвитку стрільби із лука
(національним видом спорту), складалася з 11 регіо
нальних ліг.
16–17. Дай Ніппон Схакаку Кай і Ніппон Кнудо Кай
також відповідали за культивацію національної стрільби
з лука. Друга більш впливова і значна, нараховувала
46 регіональних ліг. Її бюджет становив 73 тис. франків
[4, арк. 9зв].
В Японії мистецтво стрільби з лука зветься кюдо.
Воно розвивалося цілком самостійно. Лук помітно
відрізнявся від європейського своєю простотою, техніка
володіння ним дещо інша, втім, головна відмінність –
у філософських засадах дзен–буддизму. Сучасне кюдо
сформувалося на підставі двох стилів: Огасавара–рю
і Хекі–рю. Луки роблять із дерева або бамбука, стріли
виготовляють із бамбука, наконечники залізні, на
іншому кінці кріплять три пера. Стріляють у кюдо на
відстань від 28 до 60 м., залежно від величини мішені
[8, с. 319].
18. Бутокі Кай, головна організація, яка здійснювала
керівництво традиційними видами спорту (національні
єдиноборства, меч, стрільба з лука), об’єднувала 46 різ
них асоціацій. Бюджет становив 800 тис. франків [4,
арк. 9зв].
Після Реставрації європейська вогнепальна зброя
витіснила самурайський меч з ужитку. Утім, його
широке застосування солдатами під час японсько–
китайської війни 1895 р. повернуло зброї заслужену
славу. Створене у тому таки році Товариство бойових
чеснот Великої Японії популяризувало фехтування
мечем серед молоді, а в 1920 р. змінило різні назви
фехтувальних технік на «кендо». Цей рік вважається
офіційним роком народження цього бойового мис
тецтва. Популярність кендо зростала, по–перше, в
міру посилення тиску країн Заходу на Японію, а по–
друге, в процесі мілітаризації суспільства. Спрощене
фехтування набуло поширення поміж школярів і сприяло
патріотичному вихованню молоді. У 1929, 1934 і
1940 роках було організовано перші змагання з кендо на
кубок імператора країни [9].
19. Японська жіноча спортивна асоціація, організо
вувала змагання і керувала всіма видами спорту, якими
займалися жінки. Японія була поміж перших країн, де
інституціалізується жіночий спорт зі своїми правилами й
вимогами.
20. Бейсбольна асоціація, відповідальна за культи
вацію суто японського виду бейсболу, в який грали
м’яким м’ячем. Бюджет становив 33 тис. франків [4,
арк. 9зв].
21. Кодо Кан – федерація джиу–джитсу. Бюджет
567 тис. франків. Привертає увагу фінансова потужність
саме тих асоціацій, які розвивають традиційні форми
рухової активності – у наведеному переліку їхні
бюджети подекуди у десятки разів перевищують
бюджети «європейських» видів спорту.
22. Асоціація пінг–понгу. Бюджет 33 тис. франків.
23. Асоціація верхової їзди. Об’єднувала 46 това
риств. Мала власних коней і манежі. Бюджет 580 тис.
франків, куди входили субсидії від держави [4, арк. 10].
Це перша асоціація стосовно якої вдалося зафіксувати
протекціоністську політику влади. Можливо, це
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пов’язано з тим, що, по–перше, кінний спорт назагал
є досить дорогим, а по–друге, названа асоціація
опікувалася культивацією національного виду кінних
змагань дакіу – певна аналогія з кінним поло. Манеж
імператорського палацу був чи не єдиним у країні де
систематично грали в цю гру.
24. Любительська боксерська федерація, об’єднувала
46 ліг.
25. Асоціація скетінг–рінга (роликові ковзани), мала
6 районних ліг, Бюджет 14 тис. франків.
26. Національна лижна асоціація, розпадалася на
46 ліг. Бюджет 23 тис. франків [4, арк. 10]. Лижі з
палицями (звичні для нас нині) завезли з Європи тільки
на початку ХХ ст. Японці їх використовували в якості
екіпіровки в засніжений час, для того, щоб армія завжди
залишалася в боєздатному стані. Наприкінці епохи
Мейдзі країну захопив лижний спорт і альпінізм аж на
стільки, що уряд вдається до запрошення австрійських,
французьких і шведських тренерів, які відкривали
спортивні школи. Взимку 1911 р. австрійський майор
Теодор фон Лерх разом із японським офіцером
Нагаока Гайса проводив навчання молодих військових
гірськолижному спуску, а після закінчення курсу вони
організували у містечку Госік Онсен у префектурі
Ямагата перший в історії країни гірськолижний турнір.
На 1924 р. в Японії відкрилося вже 39 готелів,
розрахованих на любителів катання на лижах, в деяких
із них започатковувалися клуби його шанувальників. У
японського гірськолижного спорту була своя родзинка –
можливість після активного проведення часу на снігових
схилах гір відпочити і зігрітися в гарячій офуро (якщо
дуже спрощено – традиційна баня). З тих пір гірські
лижі ставали дедалі популярнішими, незважаючи на
репутацію елітарного виду спорту – у Госік Онсен
була організована спеціальна траса для катання
аристократії. Імператорська сім’я також полюбила
лижі, а брат імператора Хірохіто Тітібу навіть домігся
спорудження на Хоккайдо першого гірськолижного
курорту міжнародного класу. Для його будівництва і
облаштування викликали фахівців із Європи.
У 1928 р. японські лижники вперше взяли участь
у європейських змаганнях, де викликали подив інших
спортсменів формою лиж – вони були довші й тонші за
інших. Призових місць вони не вибороли, але заявити
про себе змогли. Успіх прийшов до них у 1956 р. під час
VII Зимової Олімпіади в Італії, коли Тіхару Ігая посів
друге місце в змаганнях зі слалому [10].
27. Японська асоціація веслування складалася з 4 ліг.
Бюджет 14 тис. франків [4, арк. 10].
Таким чином, у першій третині ХХ ст. спортивна
діяльність у Японії чітко інституціалізується, постає
ціла низка асоціацій, що керують окремими видами.
Розгалуженість їх відділень по країні сприяє доступності
широким верствам суспільства спеціально організованої
рухової активності. Втім, переважна більшість молоді
займалася спортом лише у період навчання, по
закінченні якого полишала гру. Поміж інших видів,
надзвичайною прихильністю користувалися традиційні
види спорту, як то фехтування, стрільба з лука,
єдиноборства. Вони користувалися значно більшою
популярністю, ніж будь–який «імпортований» вид. Усі
діти в школах займалися фехтуванням на мечах. У селах
змагання зі стрільби з лука притягували все населений
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в окрузі кількох кілометрів. Турніри по сумо відвідувало
по 15–25 тис. глядачів – це співмірно з популярністю
футболу в тодішній Англії. Традиційний японський
спорт пустив глибоке коріння в усіх суспільних верствах
і цим частково можемо пояснити чому Японія так
швидко засвоїла ті види рухової активності, яких її
навчили європейці.
Водночас, окрім перелічених, існували ще 11 універ
ситетських спортивних федерацій, загальний бюджет
яких у 1931 р. становив близько 200 тис. франків [Там
само].
Серед такого організаційного різноманіття в
Японії існувала лише одна професійна спортивна
організація – Федерація японської боротьби сумо
(ор сумі). На загал же у країні розвивався винятково
любительський спорт, який давав можливість брати
участь у міжнародних змаганнях, а це, своєю чергою,
дозволяло багато мандрувати, а за умови перемоги –
ще й приносило честь, славу, а відтак і забезпечене
майбутнє у тодішній Японії. Власне завдяки таким
пріоритетам названа вище Любительська легкоатлетична
асоціація була однією з найвпливовіших у країні:
їй доручалося представництво за кордоном, вона
відповідала за організацію міжнародних зустрічей, вона
формувала збірні команди для участі в Олімпійських
і Далекосхідних іграх. Відтак, вона користувалася
великими дисциплінарними правами. Наприклад, коли
низка спортсменів у 1934 р. із політичних мотивів
відмовилися брати участь у Далекосхідних іграх, які
проводилися у Манілі (Філіппіни), асоціація негайно
вжила відповідних заходів проти університетів, які
вони представляли – ті були позбавлені права участі в
першості Японії. Всі спортсмени представили письмові
вибачення, які опублікували в усіх найбільших газетах,
а їх тренерів пожиттєво дискваліфікували! [Там само].
Звертаю увагу на цей факт – тренерів покарали набагато
суворіше за спортсменів. Це тому, що вони старші,
відтак, більш відповідальні, а тому мали не допустити
такого демаршу від молоді, бо є більш розумнішими.
Оскільки вони цього не зробили, мали понести суворе
покарання і не гідні були далі тренувати/виховувати
молодь.
Прикметно, що в Японії досліджуваного періоду
не сформувався велосипедний спорт, хоча велосипеди
коштували не дорого – біля 165 франків. Цей вид
транспорту з’явився на островах в 1890 р, викликавши
загальне здивування. Як не дивно нині, але початково до
цих дзітенся ставилися як до кумедних пристосувань.
Утім вони поступово завоювали популярність, особливо
поміж кур’єрів і поштарів, які працювали в центрі
Токіо. Перші веломашини зібрані в Японії (переважно
триколісні), були досить незручними – дерев’яні
колеса дозволяли їздити лише по рівній дорозі.
Велосипеди з гумовими покришками з’явилися після
російсько–японської війни і повільно завойовували
прихильність серед населення аж до кінця епохи
Мейдзі. Втім, навіть тоді сміливців, які зважилися
проїхатися на дзітенся у невеличких містечках чи
селах, супроводжували вибухи сміху, люди вважали
таке видовище надзвичайно веселим. Тому широкої
популярності велосипед набув лише наприкінці
1920–х років. Тож і не дивно, що велотреків у країні не
було [5, с. 281].
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Матеріальні засоби, якими оперували спортивні
федерації, для тих років були досить значними. В
першу чергу, велику допомогу вони отримували від
імператорської родини. Зокрема, чимала сума була
відпущена імператором на участь в Іграх Х Олімпіади
у Лос–Анджелесі в 1932 р. Значні кошти для участі
в Олімпійських і Далекосхідних іграх виділяло й
міністерство освіти, яке назагал було найбільшим
донором спортивних організацій країни. Часто місцеві
адміністрації також надавали матеріальну підтримку
клубам і гурткам, а почасти й самі організовували
спортивні свята. Це прикметна риса усіх тогочасних
мілітаризованих країн – чи то СРСР, чи Німеччина,
чи Японія – держава активно підтримує спеціально
організовану рухову активність, нав’язуючи їй власні
смисли.
Водночас, потужну фінансову підтримку отримували
спортивні асоціації від великих промислових товариств,
концернів, як то Мітсуі, Мітсубісі тощо: вони будували
стадіони, фінансували поїздки за кордон японських
чемпіонів і проїзд до Японії спортсменів із Європи
й Америки. На загал, коли справа йшла про поїздку
за кордон або приїзд в країну іноземних спортсменів,
то спортивні асоціації були впевнені в отриманні
матеріальної підтримки як від громадських, так і
урядових організацій, оскільки це сприяло піднесенню
авторитету Японії у світі [4, арк. 10зв].
Незважаючи на те, що в Японії не видавалося
спортивних щоденних газет, найбільші часописи такі
як «Токіо», «Асакі», «Нітч–Нітч» та ін. обов’язково
мали великий спортивний відділ, на чолі якого стояв
профільний редактор. Японські газети надавали
спортивному руху і реальну допомогу шляхом
організації матчів з бейсболу, легкої атлетики тощо.
Наприклад, у 1935 р. газета «Асакі» організувала
легкоатлетичну зустріч Японія–США.
Стосовно
матеріально–технічного
забезпечення
рухової активності зауважу, що в середньому в Японії
на 3000 жителів припадав один зал для джиу–джитсу і
фехтування, стенд для стрільби з лука і футбольне поле.
Різні спортивні споруди належали чи префектурі, чи
окремим товариствам. Врешті, кожна школа мала свій
гімнастичний зал. У розпорядженні легкоатлетичної
асоціації були 13 стадіонів із біговими доріжками
понад 300 м, і більше 20 стадіонів, із бігові доріжки
яких рівнялися 200 м. Усього в країні на середину
1930–х років було 15 стадіонів місткістю від 30 до
60 тис. глядачів. Чимало було і басейнів для плавання:
6 довжиною 50 м, і понад 20 басейнів – 25 м [4, арк. 10].
Для такої територіально невеликої країни досить
поважні цифри.
Висновки. Спеціально організована рухова активність
структурується в Японії після Реставрації, завдяки
кардинальним зрушенням усіх сфер суспільного
життя країни. Вирішальну роль у цьому процесі
відіграло запровадження уроків фізичного виховання
у навчальних закладах. Японія стала однією з перших
у світі де його ввели в якості обов’язкової дисципліни.
Реформи Мейдзі відкрили країну зовнішнім впливам,
одним із яких став розвиток «європейського» спорту.
Світові спортивні практики досить швидко і міцно
прищепилися на місцевий ґрунт, не без величезного
стимулювання й заохочення держави та бізнесових
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структур. Одночасно, всіляку підтримку отримували
традиційні національні види рухової активності
японців. За менш як пів століття спортивна сфера на
островах інституціалізується, набуваючи керованості
й структурованості. Результатом тандемної діяльності
суспільства і влади стосовно культивації спорту в
Японії, став успіх її спортсменів уже в другому періоді
Ігор Олімпіад, коли ті потужно вийшли на міжнародні
старти.
Перспективи подальших досліджень. У силу того,
як усе більше науковців звертатимуться до такої цікавої
та багатогранної теми як поступ рухової активності у
різних країнах світу, обов’язково переглядатиметься
низка, колись здавалося б непорушних істин, створюючи
об’єктивну картину історії розвитку спорту.
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Historical features development of physical culture
and sports in Japan late XIX – the first third
of the twentieth century
Investigated a little–known layer in domestic science knowledge development
of sports and physical education in Japan after the restoration of imperial power.
Attention is drawn to the active introduction of new government sports and their
rapid popularization among population and the place of education in cultivating
international sports practices. The aim of the study – reveal features of the motor
activity of the population of Japan at the turn of the centuries. Research methods.
The work is based on using historical analysis of scientific literature and sources;
systematic and comparative analysis. Research results and discussion. A significant
percentage of workload in educational institutions to set aside in physical education.
Local schools at all levels weren’t have the only programs or textbooks. Each school at
its discretion has made the educational program and picked up the required materials.
For example, in an ordinary school educational programs on geography, history,
drawing, singing was the choice of students, while the gymnastics – is necessary.
However, in addition to physical education classes in schools were also mandatory
classes in in swimming fencing Japanese. In addition, the choice of students, cultured
football, rugby, baseball, but their sessions were held at the request of and in their
free time.
In the first decades of the twentieth century. Japanese authorities realized value
of sports for the prestige of the country in the world, and to raising the national pride –
inside. Despite the rather specific geographical situation of the islands are always
invited foreign teams and athletes.
As for Olympic training, it was not only in the area of public attention, but the
venue of financial assistance government. Materiel, which operated sports federations
for those years have been quite significant First of all, is the great help they received
from the royal family. However, the strong financial support of sports provided
conference large industrial companies, trusts, such as Mitsui, Mitsubishi and others.
They built stadiums, financed trips abroad and Japanese champions travel to Japan
athletes from Europe and America.
Conclusions. Specially organized structured physical activity in Japan after the
restoration, thanks to a radically changed all areas of public life. A key role in this
process was played by the introduction of physical education lessons in schools. Japan
was one of the first in the world where it was introduced as a compulsory subject.
Meiji reforms have opened the country to external influence, one of which was the
development of «European» sports. Global sports practice quickly and firmly get on
the local soil, not without huge incentives and encourage state and business structures.
At the same time, all support received traditional national kinds of Japanese motor
activity.
Keywords: Japanese sport, physical education, association, athletes.
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Ґенеза від інформаційного суспільства
до «smart–суспільства» в контексті
історичної еволюції сучасного світу:
теоретико–концептуальний контекст
Предметом, темою і метою роботи є концептуалізація становлення і
розвитку нового типу суспільства – smart–суспільства, що розвивається в
сучасну епоху інформаційної революції. В статті використовується системна
методологія для аналізу складних проблем ґенези від інформаційного до smart–
суспільства та проаналізовано поняттєво–категорійний апарат концепції
smart–суспільства Визначено сутність та основні напрями розвитку smart–
організації в умовах цифрової трансформації. Приведено приклад застосування
технологій smart–cтаффінгу в організаціях, що свідчить про ускладнення
пошуку персоналу для роботи в смарт–організаціях в умовах цифрової
трансформації суспільства в епоху Інтернет.
Ключові слова: інформаційне суспільство, smart–суспільство, smart–
технології, технології smart–cтаффінгу, концепція smart–суспільства, цифрова
цивілізація.

Стаття виконана як результат виконання завдань НДР
«Удосконалення механізмів розвитку інформаційного
суспільства як цивілізаційної парадигми сучасної
України в умовах глобалізації» (0115U002343 (2015–
2017 рр.).
Поняття «інформаційне суспільство» характеризує
постіндустріальний рівень його розвитку, в контексті
якого величезне значення має такий ресурс, як
інформація. На зміну інформаційному суспільству
йде «суспільство знань», яке інколи ототожнюється з
інформаційним, проте в деяких випадках його називають
наступною стадією розвитку («Towards Knowledge
Societies», доповідь ЮНЕСКО) – «суспільством знань»
з його найважливішим ресурсом знання. Розвиток
інформаційного суспільства пов’язаний з початком ери
становлення розуму та інформаційно–комунікативних
технологій, що формують інформаційно–комунікативне
суспільство. Логічним продовженням мережевого сус
пільства є формування смарт–суспільства (smart–society),
що розвивається на основі смарт–технологій. Концепція
смарт–суспільства знаходиться в основі сучасних
державних програм розвитку країн Південної Кореї
та Японії, зокрема, в Південній Кореї Національним
соціальним агентством розроблена «Стратегія смарт–
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суспільства», що впроваджує технологічні засади старт–
суспільства. Smart–суспільство трансформує бізнес,
роблячи управління більш інтелектуальним (гнучким,
розумним), а діяльність, направленою на використання
знань та інновацій. Освіта, за рахунок використання
електронних і колективних технологій, стає більш
масовою та ефективною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми, на яку
спираються автори. Результати фундаментальних
досліджень концептуалізації ґенези інформаційного
суспільства до smart–суспільства представлено у
наукових працях Р. Абдєєва, Д. Белла, Н. Вінера,
В. Глушкова, У. Ешбі, К. Коліна, І. Пригожина,
А. Урсула, Р. Фішера, Г. Хакена, Р. Хартлі, К. Шеннона.
На нашу думку, поняття «концепції розвитку інфор
маційного суспільства» слід розглядати в одному ряду
з такими типовими характеристиками, як «постінду
стріальне суспільство» (Д. Белл), «інформаційне сус
пільство» (М. Порат, Й. Масуда), «мережеве суспіль
ство» (М. Кастельс), «нове індустріальне суспільство»
(Дж. Гелбрейт), «активне суспільство» (А. Етціоні),
«постекономічне суспільство» (В. Іноземцев), «організа
ційне суспільство» (Р. Престус), «пострадянське
суспільство» (Ж.–Ф. Ліотар). Аналіз тенденцій
сучасного розвитку інформаційного суспільства до
smart–суспільства вимагає від компаній (організацій)
здійснення ефективного управління бізнес–процесами
задля зайняття конкурентоспроможних позицій на
ринку праці. Перехід до цифрового бізнесу в умовах
інформаційної революції та формування інформаційної
культури особистості, необхідної для реалізації цих
процесів [4]. Найбільш ефективно концепція смарт–
суспільства реалізується в межах проектно–орієнтованих
організацій, що представляють собою по суті тип
інноваційної організації. У всьому світі набирає обертів
соціально–інформаційна економіка, коли пріоритетним
виступає не інтерес інвестора/акціонера, а суспільне
благо, Sharing economy, social enterprenership, smart сity,
open big data, все те, що відкриває нові можливості
для створення суспільних благ. Модель проектно–
орієнтованих організацій застосовується до цілого ряду
галузей і сфер економічної діяльності, яка володіє всіма
внутрішніми і зовнішніми ресурсами, що формують
передумови для створення старт–бізнесу як аналогу
розвитку старт–суспільства. В Україні дана тема
започаткована у доробку В. Андрущенко «Організоване
суспільство: проблема організації та суспільної
самоорганізації в період радикальних трансформацій
в Україні на рубежі століть: досвід соціально–філо
софського аналізу» (К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСІ», 2006. –
502 с.) [1].
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Проблемна
ситуація. Ґенеза інформаційного суспільства до smart–
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суспільства визначається як мистецтво застосування
системи сучасних методів ІКТ для досягнення певних
результатів проектно–орієнтованої організації та біз
несу як однієї з перспективних у плані розвитку
смарт–суспільства як глобальної тенденції розвитку
[5]. Основними принципами концепції розвитку смарт–
суспільства є: 1) поглиблення рівня обґрунтованості
інвестиційних рішень, що приймаються через посеред
ництво багатоваріантних (не менше 3–х) і багато
факторних оцінок (технологічних, економічних, соціаль
них та інших); 2) висока міра координації і контролю у
процесі виконання інвестиційних проектів; 3) систем
ний аналіз і постійне відслідковування зовнішніх
змін (кон’юнктури ринку з усіх видів ресурсів, різних
невизначених обставин і негативних факторів, що
виникають на шляху інвестиційного циклу). В контексті
еволюції інформаційного суспільства до смарт–суспіль
ства використовується системна методологія, що включає
підходи інформаційно–комунікативного менеджменту:
1) технічний; 2) комерційний; 3) фінансовий; 4) еконо
мічний; 5) організаційний; 6) екологічний; 7) соціальний;
8) системний [6].
Мета наукового дослідження – концептуалізація
суспільства від інформаційного до smart–суспільства
та формування нової ролі smart–менеджера (розумного,
інтелектуального), що включає базові знання про
інформаційне суспільство, необхідні для того, щоб
адаптуватися до умов, що трансформуються у напрямі
до старт–суспільства.
Дана мета реалізується в наступних задачах:
– сформулювати мету і цілі концепції smart–
суспільства;
– проаналізувати поняттєво–категорійний апарат
концепції ґенези суспільства від інформаційного
суспільства до smart–суспільства;
– розкрити сутність та сучасне значення smart–
суспільства;
– виявити проблеми smart–суспільства в умовах
цифрової трансформації та шляхи їх вирішення.
Відмітимо, що вперше термін «SMART–суспільство»
ввів П. Друкер ще у 1954 р., перші літери якого
означали: S – Self–Directed; M – Motivated; A – Adaptive;
R – Resourceenriched; T – Technology. SMART–критерії,
яким повинні відповідати цілі: 1) specific – конкретний
(що необхідно досягнути); 2) measurable – вимірюваний
(у чому буде вимірюватися результат); 3) attainable –
досягнутий (за рахунок чого можливо досягнути
цілі); 4) relevant – актуальний (визначення істинності
цілі); 5) time–bounded – співвіднесення з конкретним
строком (визначення часового проміжку, по закінченню
якого ціль має бути досягнута). Правильна постановка
цілей означає, що вони мають бути конкретними,
вимірювальними, досягнутими, значущими і співвід
носитися з конкретним строком, що й означають перші
літери даного терміну. Слово «smart» у перекладі
на українську означає розумний, тобто як такий, що
сприяє розвитку розумних технологій і формуванню
організованого (розумного) суспільства,– як відмічає
відомий український вчений А. Андрущенко [1].
Ключовим у властивості «смарт» є здатність
взаємодіяти з оточуючим середовищем. Не випадково
передові країни вже давно сформували концепції (пара
дигми, теорії) розвитку смарт–суспільства, а саме –
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розумного суспільства, розумного уряду, розумної
освіти, розумного міста, що пов’язано з формуванням
«економіки знань». Smart – це властивість об’єкта, що
характеризує інтеграцію у даному об’єкті елементів,
раніше не поєднуваних, які здійснюються за допомогою
використання Інтернет. Наприклад: Smart–TV, Smart–
Home, Smart–Phone Smart–технології, що в цілому
приведе до розширення трудової мобільності: в
освіті, на державній службі і в багатьох інших сферах
зайнятості, що представлено освітньою культурою
інформаційного суспільства [7, с. 225–232].
В основі Smart–суспільства лежить розвиток
«суспільства знань», цифрових технологій, цифрового
суспільства, всього того, що зветься «цифровою ерою»
розвитку цивілізації. Smart–суспільство побудоване
таким чином, що «розумна» робота, яка утворена
«розумним» життям, державою і бізнесом, базується на
«розумній» інфраструктурі і «розумних» громадянах,
які відіграють центральну роль у створенні smart–
культури. Зарубіжні вчені вважають, що розвиток таких
галузей, як Smart–транспорт, Smart–охорона здоров’я,
Smart–енергетика, Smart–суспільство приведе до появи
Smart–світу, детермінованого цифровими технологіями.
Останнім часом стали виникати світові тренди у
розвитку Smart: Smart–міста; Smart–країни; Smart–
мобільності; Smart–екології; Smart–освіта; Smart–життя.
Сучасна концепція смарт–уряду (Smart Government)
базується на найновішій платформі «Smart Networks».
Платформа Smart networks («розумних мереж»)
передбачає використання інформцаійно–комунікаційних
технологій, що змінюють нашу освіту, бізнес, сферу
зайнятості [8].
Розумна мережа виражається через три складових
розвитку Інтернет: 1) міжмашинна взаємодія (M2M),
тобто технології, що дозволяють машинам обміню
ватися інформацією між собою або ж передавати її
одностороннім порядком; 2) хмарові обчислювання
(СС); 3) аналіз великих даних (Big Data). Smart–
економіка – це економіка, що базується на комплексній
модернізації та інноваційному розвитку всіх секторів на
основі технологій нового покоління, що забезпечують
високу додаткову вартість, енергоефективність, форму
вання якісного оточуючого середовища і соціальну
стабільність. Smart–економіка базується на високих, у
тому числі енергозберігаючих технологіях та екологічній
інфраструктурі. У «мережевій» економіці формується
нова якість послуг: їх генерують самі користувачі,
громадяни смарт–суспільства, що взаємодіють з
органами державного управління та приватним бізнесом
не по вертикальним, а по горизонтальним зв’язкам.
При цьому передбачається «fifth level service» така
ситуація, коли сама послуга «знаходить» клієнта, а не
навпаки, для чого необхідно формування нової концепції
маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації,
інтелектуалізації та інтернет–економіки [9, с. 183–192].
Застосування ІКТ дозволяє підприємствам доби
ватися значних економічних успіхів за рахунок швидкої
адаптації до плинного бізнес–середовища, використання
віддалених офісів, безперервної комунікації з спожи
вачами і партнерами. Cмарт–суспільство кооперується
в загальнонаціональну мережу, трудова діяльність в
якому організується на основі колективного інтелекту,
що породжує «смарт–роботу». У результаті зміни потреб
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інформаційного суспільства з’являються нові вимоги
до трудових ресурсів, в контексті якого витребуваним
є оволодіння колективною мережевою компетенцією.
Смарт–суспільство включає в себе «розумні технології»,
освіту, управління містом, все те, що пов’язане з
Інтернетом, та сприяє підвищенню ефективності
нової ролі інформаційних технологій, які виступають
у якості єдиної інфраструктури нового суспільства та
формування концепції інформаційного менеджменту [10,
с. 122–134].
Відповідно, смарт–держава повинна формувати
смарт–громадян (розумних), які є високоосвіченими,
так як використовують сучасні технології, діють
колективно і приймають участь в управлінні [3].
Smart–інновації породжують нову парадигму розвитку
суспільства, яка вважається найважливішим фактором
становлення smart–суспільства. Не випадково це
зростання зафіксоване у документі «Європа – 2020:
Стратегія розумного стійкого та інклюзивного розвитку»
(smart growth) – стратегія, що включає розвиток
економіки, що базується на знаннях та інноваціях, та
сприяє стійкому розвитку (sustainable growth), більш
ефективному використанню ресурсів, що включає
інклюзивне зростання (inclusive growth) та укріплення
високої зайнятості населення, що в цілому сприяє
розвитку Інтернет–економіки [4]. Відмітимо, що
вперше термін «smart–суспільство» ввів П. Друкер ще у
1954 р. перші літери якого означали: S – Self–Directed;
M – Motivated; A – Adaptive; R – Resourceenriched; T –
Technology. SMART–критерії, яким повинні відповідати
цілі: 1) specific – конкретний (що необхідно досягнути);
2) measurable – вимірюваний (у чому буде вимірюватися
результат); 3) attainable – досягнутий (за рахунок чого
можливо досягнути цілі); 4) relevant – актуальний
(визначення істинності цілі); 5) time–bounded – співвід
несення з конкретним строком (визначення часового
проміжку, по закінченню якого ціль має бути досягнута).
Правильна постановка цілей означає, що вони мають
бути конкретними, вимірювальними, досягнутими,
значущими і співвідноситися з конкретним строком, що
й означають перші літери даного терміну в контексті
вивчення проблем інформаційного суспільства [11,
с. 251–257].
Слово «smart» у перекладі на українську означає
розумний, тобто як такий, що сприяє розвитку розумних
технологій і формуванню розумного суспільства [12,
с. 194–198]. Smart – це властивість системи чи процесу,
яке проявляється у взаємодії з оточуючим середовищем
і наділяє систему здатністю до реагування на зміни
у зовнішньому середовищі: 1) адаптації до умов,
що трансформуються; 2) самостійному розвитку і
самоконтролю; 3) ефективному досягненню результату.
Ключовим у властивості «смарт» є здатність
взаємодіяти з оточуючим середовищем. Не випадково
передові країни вже давно сформували концепції
(парадигми,
теорії)
розвитку
смарт–суспільства,
а саме – розумного суспільства, розумного уряду,
розумної освіти, розумного міста, що пов’язано з
формуванням «економіки знань». Smart – це властивість
об’єкта, що характеризує інтеграцію у даному об’єкті
елементів, раніше не поєднуваних, які здійснюються за
допомогою використання Інтернет. Наприклад: Smart–
TV, Smart–Home, Smart–Phone Smart–технології, що в
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цілому приведе до розширення трудової мобільності: в
освіті, на державній службі і в багатьох інших сферах
зайнятості. В основі Smart–суспільства лежить розвиток
«суспільства знань», цифрових технологій, цифрового
суспільства, всього того, що зветься «цифровою ерою»
розвитку цивілізації умовах трансформації природи
людини під впливом віртуальної реальності [13, с. 129–
139].
Smart–суспільство побудоване таким чином, що
«розумна» робота, яка утворена «розумним» життям,
державою і бізнесом, базується на «розумній»
інфраструктурі і «розумних» громадянах, які відіграють
центральну роль у створенні smart–культури та
формування ефективного громадянського суспільства
[14, с. 75–78]. Зарубіжні вчені вважають, що розвиток
таких галузей, як smart–транспорт, smart–охорона
здоров’я, smart–енергетика, smart–суспільство приведе
до появи smart–світу, детермінованого цифровими
технологіями. Останнім часом стали виникати світові
тренди у розвитку smart: smart–міста; smart–країни;
smart–мобільності;
smart–екології;
smart–освіта;
smart–життя. Сучасна концепція смарт–уряду (Smart
Government) базується на найновішій платформі «Smart
Networks». Платформа smart networks («розумних
мереж») передбачає використання комунікаційних
мереж для управління системами різної природи.
Розумна мережа виражається через три складових
розвитку Інтернет: 1) міжмашинна взаємодія (M2M),
тобто технології, що дозволяють машинам обміню
ватися інформацією між собою або ж передавати її
одностороннім порядком; 2) хмарові обчислювання
(СС); 3) аналіз великих даних (Big Data). Smart–
економіка – це економіка, що базується на комплексній
модернізації та інноваційному розвитку всіх секторів на
основі технологій нового покоління, що забезпечують
високу додаткову вартість, енергоефективність, форму
вання якісного оточуючого середовища і соціальну
стабільність.
Smart–економіка базується на високих, у тому
числі енергозберігаючих технологіях та екологічній
інфраструктурі. У «мережевій» економіці формується
нова якість послуг: їх генерують самі користувачі,
громадяни смарт–суспільства, що взаємодіють з
органами державного управління та приватним бізнесом
не по вертикальним, а по горизонтальним зв’язкам. При
цьому передбачається «fifth level service» така ситуація,
коли сама послуга «знаходить» клієнта, а не навпаки.
Застосування ІКТ дозволяє підприємствам добиватися
значних економічних успіхів за рахунок швидкої
адаптації до плинного бізнес–середовища, використання
віддалених офісів, безперервної комунікації з спожи
вачами і партнерами. Cмарт–суспільство кооперується
в загальнонаціональну мережу, трудова діяльність в
якому організується на основі колективного інтелекту,
що породжує «смарт–роботу». У результаті зміни потреб
інформаційного суспільства з’являються нові вимоги
до трудових ресурсів, в контексті якого витребуваним є
оволодіння колективною мережевою компетенцією.
Використання
проектно–орієнтованих
систем
управління в сучасному старт–суспільстві дозволяє
керівництву фірми вибудувати ефективну систему
зв’язків між ланками, що беруть участь у розробці й
реалізації проекту, і в кожний момент часу одержувати
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об’єктивну й повну картину діяльності організації.
В основі управління проектами як нової парадигми
організаційного мислення, лежить принципово нова
комунікативна парадигма в сфері управління органі
зацією. Хоча основним поняттям управління проектами
є проект, реалізація ідеології проектно–орієнтованого
управління неминуче приводить до стирання меж
між управлінням окремими проектами й управлінням
фірмою у цілому, що приводить до зближення, а потім
і злиття понять проектного менеджменту та загального
менеджменту [5].
Smart–економіка в умовах цифрової трансформації
соціуму базується на високих, у тому числі енергозбе
рігаючих технологіях та екологічній інфраструктурі;
в мережевій економіці формується нова якість послуг,
їх генерують самі користувачі, громадяни смарт–
суспільства, що взаємодіють з органами державного
управління і приватним бізнесом не по вертикальним, а
по горизонтальним зв’язкам. При цьому передбачається
«fifthlevel service», коли сама послуга «знаходить»
клієнта, а не навпаки. Застосування ІКТ дозволяє під
приємствам (організаціям) добиватися значних економіч
них успіхів за рахунок швидкої адаптації до плинного
бізнес–середовища, використання віддалених офісів,
безперервної Інтернет–комунікації зі споживачами
і партнерами, що потребує державного управління
системою національних інформаційних ресурсів [15].
Розвиток інтернет–технологій формує унікальні
умови для виникнення з працівниками і роботодавцями
нових трудових відносин. Зокрема, у рамках технології
Смарт–Стаффінгу реалізовані нові високотехнологічні
підходи до залучення персоналу. Спеціалісти, що
працюють в одній команді на загальний результат
використовуються не одночасно, а послідовно, по
певному графіку, а велика частина працівників може
виконувати трудові функції у дистанційному режимі.
Реалізація технології Смарт–Стаффінгу відбувається
через розподільчу інтелектуальну Інтернет–b2b–плат
форму, за допомогою якої роботодавці на значній
відстані залучають і перерозподіляють між собою
доступні компетенції співробітників, а також заклю
чають угоди з віддаленими працівниками за допомогою
електронного документообігу. Еволюція бізнес–моделі
сьогодні відбувається від електронного навчання до
Smart–університету в контексті розвитку каталізатора
інновацій в освіті: просування на інституційному/
національному рівні; система кібер–навчання в кібер–
університетах, Центрах перепідготовки і навчання, так
як відбувається формування нової освітньої політики
інформаційного суспільства, – відмічає відома дослід
ниця інформаційного суспільства Ольга Кивлюк [7].
«Стаффінг» (staffing) – термін, що означає пред
ставлення персоналу на тих чи інших умовах: staff
leasing – «аренда» персоналу, temporary staffing –
поставляння тимчасового персоналу на короткий
строк, аутстаффінг – виведення персоналу за межу
штату. Smart staffing – «розумний стаффінг» – це у
першу чергу ринкова технологія регулювання попиту
і пропозиції трудових ресурсів, дотримуючи розумний
компроміс між реаліями кадрового ринку і сучасними
технологічними трендами, які відкривають нові
можливості для управління доступністю персоналу
потрібної якості і кількості, а також для сучасного
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його використання. Сучасна концепція стаффінгу
враховує існуючі тенденції цифрової економіки і
цивілізації: проникнення Інтернету у всі сфери нашого
життя, зростання інтересу до віддаленої роботи і
популярності «віртуальних офісів», розвиток «хмарних»
технологій. Цифрова економіка епохи Інтернету формує
унікальні умови для виникнення нових відносин між
роботодавцями і працівниками, так і між компаніями,
що розсіяні по всьому світу. Смарт–стаффінг за рахунок
динамічного перерозподілу трудових ресурсів, у
кінцевому рахунку, сприяє збільшенню національного
«кадрового потенціалу». Частка «людського капіталу»
у створенні «додаткової вартості», що повинна прева
лювати практично у будь–якому сучасному проекті.
Для того, щоб своєчасно вирішувати унікальні
задачі і підтримувати свою конкурентоспроможність,
організації повинні мати доступ до кадрових ресурсів
у потрібний час, сприяючи розвитку «людського
капіталу» як конкурентоспроможного ресурсу для
створення додаткової вартості, яка є інтелектуальною
платформою, кадровою і соціальною інновацією.
Місія компаній – надавати якісні, високопрофесійні
послуги та впроваджувати інноваційні технології і
рішення для управління бізнесом, в результаті чого
компанії–клієнти стрімко та прогнозовано будуть рости
та успішно розвивати свій бізнес. Принципом роботи
SMART–business є побудова довгострокових відношень
з клієнтами, як наслідок високого результату та якості
послуг в умовах цивілізаційного розвитку історії [16].
Smart–інновації
породжують
нову
парадигму
розвитку суспільства, яка вважається найважливішим
фактором становлення Smart–суспільства. Не випадково
це зростання зафіксоване у документі «Європа –
2020: Стратегія розумного стійкого та інклюзивного
розвитку» (Smart growth). Остання включає розвиток
економіки, що базується на знаннях та інноваціях, та
сприяє стійкому розвитку (Sustainable growth), більш
ефективному використанню ресурсів, що включає
інклюзивне зростання (Inclusive growth) та укріплення
високої зайнятості населення, що в цілому сприяє
глобальній стратегії розвитку smart–суспільства [17].
Висновки. Отже, смарт–суспільство в контексті
історичної еволюції світу, яку аналізує відомий
український філософ В. Вашкевич [2; 3], включає
в себе еволюцію до більш складних форм еволюції
сучасного світу, в основі яких еволюція соціуму від
менш простої до більш складної форми улаштування
соціуму. Такі передові країни, як Німеччина, Австрія,
Іспанія, Великобританія, США чи Франція, на
особистому прикладі показали, як відбувається цей
перехід до більш складного типу соціуму, і під впливом
інформаційних технологій сьогодні з’являються такі
галузі, як електронна комерція, електронна економіка,
електронний маркетинг, електронне навчання і охорона
здоров’я, навіть електронний туризм, що свідчить про
еру смарт–суспільства (розумного, інтелектуального,
технологічного), в якому розповсюдження інформа
ційно–комунікаційних технологій набуває масового
характеру, коли Інтернет і мобільні вирішення
отримують велику частку охоплення населенням, які
поступово трансформують світ. Технології стають
сприйнятливими для збирання інформації про реальний
світ і перетворюють її на знання, сприйнятливі для
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практичного використання. У результаті за рахунок ІКТ
змінюються бізнес–процеси, державне та організаційне
управління, відбувається реформування менеджменту,
що перетворює економічні, соціальні та управлінські
процеси за рахунок оптимізації, автоматизації та
забезпечення можливості для колективної роботи. Таким
чином, Smart – суспільство – це нова якість суспільства,
у якому сукупність використання нових технологій
дозволить людям підвищити якість свого життя.
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In the article the subject of the theme and purpose of the work is the
conceptualization of the formation and development of a new type of society – the
smart–society, developing in the modern era of the information revolution. The article
uses the system methodology for the analysis of complex problems of specialized
information to smart–society and analysed ponâttêvo–category vehicle concept of
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І. Мірчук про основні вектори розвитку
української академічної філософії ХVІІІ –
початку ХІХ століть
Виокремленні вектори розвитку української академічної філософії ХVІІІ–
ХІХ ст. у творчому доробку І. Мірчука. Вказано, що до основних течій, котрі
визначали зміст філософської думки в Україні в означений період, І. Мірчук
відносить Просвітництво та Романтизм. Розкрито вплив на українську
філософію ідей Х. Вольфа, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля з погляду І. Мірчука.
Ключові слова: раціоналізм, логіка, принцип несуперечності, принцип
достатньої підстави, Просвітництво, Романтизм.

Провідне місце серед українських філософів в
еміграції посідає ім’я Івана Мірчука, спадщина якого
добре знана за кордоном і мало поцінована в Україні. В
історії вітчизняної філософської думки І. Мірчук постає
цікавою і багатогранною особистістю, що мала досить
широке коло наукових зацікавлень. Серед них можемо
виокремити дослідження, присвячені особливостям
слов’янського світогляду, типу мислення, духовного
осягнення світу і ментальності та праці, що розкривають
ґенезу філософії в східнослов’янському регіоні, зокрема
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і в Україні. Філософська спадщина І. Мірчука розкидана
по різноманітних виданнях і досі малодоступна.
Найцінніші її частини – це докладні розвідки на вузькі
теми, зокрема щодо ідей німецького філософа Х. Вольфа
та репрезентанта його вчення в Україні П. Лодія
(його підручник з логіки й переклад «Моральної
філософії» Християна Баумейстера) та впровадження
вольфіанської філософії в Києво–Могилянській академії
та в Studium Ruthenum у Львові. Ще одним вектором
впливу на розвиток академічної філософської думки
України І. Мірчук називає поширення ідей Романтизму
та філософії Ф. Шеллінга та Г. Гегеля. Дослідження
цієї проблематики знайшло своє відображення у
працях І. Мірчука: «Хрістіян Вольф та його школа
на Україні» [5] та «Петро Лодій та його переклад
«Elementa Philosophiae» Баумейстера» [4]. Крім того
І. Мірчук є автором майстерно виконаних синтетичних
нарисів з історії української філософії. Статті філософа
відзначаються широкою джерельною базою, науковою
ретельністю, точністю в бібліографічному описі джерел
та критичним ставленням до них. Втім після появи обох
розвідок пройшло вже понад шістдесят років. За цей
період було проведено низку досліджень, які істотним
чином доповнюють зміст статей І. Мірчука. З позиції
сьогоднішніх знань про описаний філософом період
становлення української академічної філософії обидві
його статті потребують певних коментарів і навіть
деяких уточнень [2, с. 102–103].
Тому метою даної розвідки є окреслення основних
векторів розвитку української академічної філософії
ХVІІІ – початку ХІХ ст. в інтерпретації І. Мірчука.
Особливості розвитку філософії в Україні почи
наючи з XVIII століття, на думку І. Мірчука, значною
мірою зумовлювалися обставинами суспільно–політич
ного життя Європи, що визначалося культурою Просвіт
ництва з притаманною їй орієнтацією на вдосконалення
людського розуму як запоруки історичного розвитку
людства. Збагачення української філософської думки
в цьому напрямку спиралося в першу чергу на ідеї
французьких та німецьких просвітників, надзвичайну
популярність серед яких отримало вчення німецького
філософа та математика Х. Вольфа.
Х. Вольф був вихований на класиках XVII століття:
Декарті, Спінозі, і особливо Ляйбніці. І хоча сам
вчений, на думку І. Мірчука, не був цим задоволений,
проте він увійшов в історію філософії саме як учень
Ляйбніца. Мислитель завдячував йому основними
ідеями своєї системи. Насамперед від Ляйбніца він
запозичив ідею про визнання дійсною наукою лише тих
знань, що ґрунтуються на двох принципах – принципі
несуперечності та принципові достатньої підстави [6,
c. 200]. Основним способом або типом відношення
людини до світу, а також критерієм всього сущого
Х. Вольф зробив «розумні думки про Бога, світ, людську
душу і всі речі загалом. «Інакше кажучи, – зазначає
І. Мірчук, – в основу свого способу філософствування
він поклав послідовний, систематизований, а головне
логічно доведений розгляд всіх галузей сущого, всіх
речей дійсності чи можливого світу» [5, c. 126].
І. Мірчук зауважував, що Х. Вольф прагнув до
всебічної класифікації та систематизації наук. Усі науки,
за винятком математики він розділив на дві категорії:
філософські (раціональні) та історичні (емпіричні).
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Перші, на думку філософа, намагаються обґрунтувати
природні явища, тоді як другі тільки підтверджують
факти [5, c. 126].
Слов’янознавець доводив, що філософська доктрина
німецького філософа не мала на меті відкрити нові
істини, головне її завдання полягало в раціональному
обґрунтуванні вже існуючих принципів та норм буття.
Цей німецький раціоналізм відкидав інтуїтивні складові
й оперував виключно логічними принципами, що
породило такий недолік системи як догматичність і
сухість викладу.
Критично оцінюючи філософську систему Х. Воль
фа, І. Мірчук зазначав, що остання «відзначалася тільки
розтяглістю думок і деякою поверховістю». Головне
завдання Х. Вольфа він вбачав у «знімеченні», тобто
«передання німецькою мовою результатів філософічного
мислення, систематизації та популяризації філософії
Ляйбніца, на основі дуалістичної науки Декарта і
методів Спінози» [5, c. 126]. Не применшуючи заслуг
просвітника, «який в німецькому народі викликав
нахил до систематичності», український філософ все
ж наголошував на тому, що «його наука по суті була
філософією пересічної людини, яка хотіла бачити перед
собою цей небагатий матеріал, представлений у чіткій
системі й упорядкований з потрібною ясністю» [5, c. 126].
Незважаючи на це, дослідник зазначав, що
звернення до історії філософії та логіки народів східної
Європи, це в першу чергу звернення до Х. Вольфа.
Саме його система, відображена у працях «Разумные
мысли о силах человеческого разума…» (1710 рік) та
«Раціональна філософія…» (1728 рік), лягла в основу
перших підручників з логіки та філософії в Російській
імперії другої половини XVIII століття. Головною
причиною популярності і впливовості мислителя в Росії,
на думку І. Мірчука, було те, що його праці досить
точно відповідали і з максимальною силою виражали
«парадигму» та висхідні настанови просвітницького
мислення [5, c. 129]. Хоча сам Х. Вольф і не викладав у
Російській імперії, незважаючи на численні запрошення
Петра І, це не заважало йому займатися вихованням
молодого М. Ломоносова, який на той час студіював у
Марбурзькому університеті, а також готувати вчених для
Петербурзької Академії Наук. Послідовники Х. Вольфа,
зокрема його учні Х. Мартіні, Х. Маєр, Г. Більфінгер,
П. Коль, Д. Бернулі, Ф. Баумейстер та інші, на думку
українського філософа «створили Вольфу в Росії
виняткове становище. Система Вольфа була першою
філософічною системою, що стала на Московщині
предметом навчання» [5, c. 129].
Проаналізувавши розвиток філософської думки
в Україні наприкінці XVIII століття, І. Мірчук зазна
чав, що поширення вольфіанської філософії треба
приписувати не ініціативі царя, що виявлялася в
покликанні німецьких учених, переважно вольфіянців, а
«головно духовній рухливості та динаміці, що шукаючи
нових духовних імпульсів мимоволі скеровувалася на
захід» [5, c. 130].
У своїх розвідках українознавець виокремлював
два основні освітні центри поширення вольфіянської
системи на Україні: львівський та київський. У
Львові вплив вольфіянської філософії став помітним
після першого поділу Польщі, коли Східна Галичина
потрапила під владу Австрії та вплив католицьких
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університетів. У Києво–Могилянській академії процес
вольфіянізації проходив цілком органічно і без жодних
урядових вказівок. Тут, на думку мислителя, починаючи
з другої половини XVIII століття досі вживані
філософські трактати без будь–якої внутрішньої потреби
замінювалися підручниками Ф. Баумейстера, одного
із відомих учнів Х. Вольфа [5, c. 130]. Причину цих
обставин І. Мірчук вбачав у сприятливому становищі в
якому на той час перебувала академія, завдяки ініціативі
та енергійній діяльності київського митрополита Петра
Могили.
На основі розвідок І. Мірчука можна стверджувати,
що філософські курси в академії до впровадження
вольфіянської доктрини, носили переважно арістоте
лівсько–схоластичний характер і походили із однакових
єзуїтсько–польських трактатів, котрі слугували остан
нім за зразок. Конкурентне середовище, в якому поряд
із польськими школами вимушена була діяти Київо–
Могилянська академія, змушувало останню орієнтува
тися на арістотелівсько–схоластичний характер викла
дання філософії, щоб залучити українську молодь
до навчання [5, c. 133]. Проте з часом езуєтсько–
польських методів викладання стало недостатньо і
викладачі академії почали говорити про необхідність їх
удосконалення. До відкритих противників цієї системи
слов’янознавець відносив Феофана Прокоповича, який
радив своїм колегам в академії не триматися старих
традиційних взірців, а самостійно займатися науковою
працею, адже тільки вона, на думку останнього, здатна
підготувати гарних спеціалістів. Проте, як стверджував
І. Мірчук, на шляху досягнення цієї мети існував цілий
ряд перешкод, до яких в першу чергу варто віднести
скрутне матеріальне становище, що не давало київським
вченим змоги займатися виключно наукою. Крім того
українські науковці мали обмежені можливості виїзду
за кордон, щоб там самостійно ознайомитися з новими
духовними течіями [5, c. 134].
Останнім представником старих методів навчання в
академії, згідно філософських досліджень І. Мірчука,
був Ю. Конинський, який пізніше став одним із най
більш яскравих прибічників просвітницьких ідей. Він
рішуче підтримував думку про те, що арістотелівські
праці слід замінити підручниками Ф. Баумейстера,
відомого учня та послідовника Х. Вольфа [8, c. 134].
Брак фізики в системі Ф. Баумейстера Ю. Конинський
радив замінити відповідними частинами з праць
Вінклера, або інших підручників, побудованих на
принципах Х. Вольфа та Ф. Баумейстера [7, c. 85].
Зокрема, вчений зазначав, що «…вивчення Баумайстера
може принести тільки користь студіюючій молоді,
адже його логіка вільна від нісенітниць схоластики.
Метафізика дає міцну підвалину іншим наукам. Етика
провадить людину до самопізнання та усвідомлення
своїх обов’язків» [5, c. 135]. Його думку підтримали
і інші професори академії такі як М. Козачинський,
Д. Нащинський, С. Миславський, адже філософія
Ф. Баумейстера давала останнім змогу більше не
витрачати багато часу на зіставлення окремих частин
філософських курсів із різних арістотелівських
трактатів. Викладачі у звітах писали, що вчення
Х. Баумайстера, вони будуть викладати «найточніше
з усіма вступами та складовими частинами, при чому
кожне речення, кожний термін матимуть своє пояснення.
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Проблеми, що не мають пояснення у Х. Баумайстера,
але є корисними і потрібними для студіюючих, будуть
пояснюватися на підставі творів нових вчених [5,
c. 135]. Детально досліджуючи документи Києво–
Могилянської Академії, І. Мірчук пояснює, чому
викладачі із захопленням сприйняли вдосконалення
навчання в академії: «Архітектонічна краса, ясність
викладу, загальна зрозумілість були головними умо
винами, що спричинили поширення і популярність
Баумайстера як на Україні, так і в цілій Європі» [5,
c. 135].
Значно пізніше, вже наприкінці XVIII ст., за даними
І. Мірчука, вплив вольфіянської філософії поширився
і на інший, не менш важливий науковий осередок на
українських землях – Львів. Після того як у 1784 році
австрійський імператор Йосиф ІІ заснував тут
університет, одразу ж виникла потреба у створенні на
його базі україномовного інституту (Studium Ruthenum),
що був відкритий 9 березня 1787 року. У Studium
Ruthenum був відкритий філософський та теологічний
факультет. Філософію на ньому викладали І. Земанчик
та П. Лодій, що по праву вважається послідовником
вчення Х. Вольфа. [5, c. 136].
І. Мірчук зауважує, що будучи професором
філософії П. Лодій, викладав цю дисципліну на
основі підручника Х. Баумейстера. Однак для того,
щоб пристосувати зміст підручника до мети, яку мала
українська вища школа П. Лодію, за твердженням
І. Мірчука, необхідно було перекласти вищезгаданого
Х. Бауместера на мову вживану серед інтелігентних
кіл тодішнього українського суспільства Галичини
[4, c. 110]. У 1790 році у Львові виходить переклад
філософії Х. Баумейстера під назвою «Наставления
любомудрия нравоучительного, содержащие любомудрие
практическое, всеобщее право естественное, физику
и политику», присвячений мукачівському єпископу
А. Бачинському. Цю працю І. Мірчук назвав «першою
спробою передати українською мовою латинську
термінологію» [4, c. 107].
Незважаючи на численні твердження про те, що
П. Лодій здійснив переклад усієї праці Х. Баумейстера,
І. Мірчук довів, що він переклав і видав накладом
Ставропігії у Львові другу частину «Елементарної
філософії» під назвою «Philosophiae Moralis Institutiones,
Ius Naturae, Ethicam et Politicam complexae», повністю
пропустивши при цьому першу частину, яка містила
«Prologomena de philosophia eiusque partibus, Logicam et
Metaphysicam».
За І. Мірчуком, підручник П. Лодія поділяється на
дві частини: Логіка. Частина І. Теоретична; та Логіка.
Частина ІІ. Практична – по аналогії з Х. Баумейстером
(«Logicae parts I. Theoretica seu de tribus mentis
operationibus», «Parts II De usu Logicae»). Хоча, як
стверджує І. Мірчук, матеріал у П. Лодія значно
обширніший, хоча б тому, що це «окрема цілісність»,
між тим як логіка у Ф. Баумейстера розкриває тільки
одну частину цілого твору. Оскільки цей підручник,
згідно
досліджень
українського
філософа,
був
призначений для учнів Петербурзького педагогічного
інституту, то він мусив у формі вступу подавати
загальні відомості про філософію студентам, для яких
ця дисципліна була новою [4, c. 118]. Тому науковець
включає в свій підручник вступ до філософії, у якому
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розкриває поняття, види, мету та значення філософії як
науки. Далі він виділяє три періоди в історії філософії:
античний, середньовічний та новий, поділяючи останній
на два етапи [4, c. 118]. До вступної частини логіки
П. Лодія належать також розділи про здібності та
чинники (функції) людського розуму.
У 1801 році, за даними І. Мірчука, не витримавши
національної дискримінації П. Лодій приймає рішення
про від’їзд із університету. 5 серпня 1801 року на
основі результатів конкурсу П. Лодій займає посаду
завідувача кафедри логіки, метафізики і моральної
філософії у Краківському університеті. У 1803 році
П. Лодій залишає Австрію та їде в Петербург, де працює
викладачем логіки, метафізики, моральної філософії та
права у новозаснованому педагогічному інституті [4,
c. 111].
Будучи професором Петербурзького педагогічного
інституту, П. Лодій написав власний оригінальний
підручник з логіки «Логічні настанови, що приводять
до пізніння й відрізнення істинного від хибного»,
що був одним із найкращих на той час в російській
філософській літературі [4, c. 115]. Цю книгу влада
визнала «політично шкідливою» і «наповненою
нечестям», поширення її було заборонено, а самого
автора було позбавлено права викладання філософії
та звільнено з посади декана. Створена на ґрунті
львівських текстів лекцій П. Лодія з філософії дане
дослідження, мало на собі значний відбиток ідей
фундатора німецької класичної філософії І. Канта, що
«як новий Коперник в філософії» здійснив перехід від
догматичної до критичної філософії» [5, c. 137].
По від’їзді П. Лодія зі Львова викладання
філософії у Studium Ruthenum перебрав на себе Іван
Лаврівський (1802–1803 рр.), котрий був послідовником
філософічного вчення свого попередника [5, c. 137].
Але не лише професори філософії Collegium Ruthenum
були провідниками вольфіянства на західноукраїнських
землях. Підготовкою українських духовників, за словами
І. Мірчука, займалися також духовні семінарії, дієцези
перемиські та львівські. Їхні дворічні студії включали
в себе логіку, етику та метафізику і перебували під
впливом філософії Х. Вольфа. Підручники, за якими
викладалася філософія в семінаріях, а саме: «Institutiones
logicae», «Institutiones metaphysicae partes quattuor»
та «Grundsatze der Logik», були написані єзуїтом
С. Шторхенав, професором віденського університету, що
теж був послідовником Х. Вольфа [5, c. 137].
Окрім львівського та київського центрів, репрезен
таторами німецької академічної філософії в Україні
виступили новостворені Харківський університет
та Рішельєвський ліцей (Одеса). Ці осередки були
пов’язані з поширенням ідей Романтизму в середовищі
української наукової еліти та вченнями Ф. Шеллінга та
Г. Гегеля.
Харківський університет, відкритий у 1805 році
завдяки клопотанням громадськості та особистій
ініціативі В. Каразіна, на думку І. Мірчука, став
одним із провідних осередків не лише романтичного
світорозуміння, а й нових течій західноєвропейської
філософії на українських землях. Особливу увагу
І. Мірчук звертає на першого професора філософії
в Харківському університеті – німецького вченого
Й. Шада, який прибув сюди у 1804 році на запрошення
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графа С. Потоцького. Професору вдалося згуртувати
навколо себе ряд молодих адептів філософії, серед
яких на першому місці був його наступник на кафедрі
А. Дудрович (1816–1830 рр.), далі А. Гевліч, обидва з
Підкарпаття, і киянин, пізніше професор філософії в
Ніжині М. Білоус [3, c. 722].
На початку ХІХ століття, за твердженням І. Мірчука,
функцію центра класичної академічної філософії
переймають на себе також Київська духовна академія
та Університет Святого Володимира. У створеній на
основі Києво–Могилянської академії Київській духовній
академії дозволялося звертатися до всіх філософських
систем, що боролися з «матеріалізмом і скептицизмом,
захищали вищі духовні інтереси людської природи».
«Це, – на думку мислителя, – активізувало тут розгляд
різноманітних філософських проблем. Професори навіть
в умовах релігійної ортодоксії продовжували працювати
в галузі філософії, звертаючись до історії філософії,
логіки, психології, проблем теорії пізнання» [3, c. 723].
Вплив на розвиток української філософської
думки ХІХ століття був пов’язаний також з ідеями
німецького філософа Ф. Шеллінга. У романтизмі
шеллінгіанства українське суспільство вбачало можли
вість показати світові багатство власної народної
творчості. Головним ідеологом шеллінгіанства на
всьому східноєвропейському просторі, за визначенням
І. Мірчука, був українець Д. Кавунник–Веланський.
Останній, після закінчення студій у Київській академії
виїхав за кордон, де особисто познайомився з Ф. Шел
лінгом. Повернувшись до Петербургу Д. Веланський
викладав у Військово–медичній академії ряд природ
ничих дисциплін, а поряд із цим читав слухачам лекції
по натурфілософії Ф. Шеллінга [3, c. 722].
До шеллінгіанців, на думку І. Мірчука, належав і
відомий етнограф, історик та перший ректор Київського
університету М. Максимович. Звертаючись до новітніх
на той час натурфілософських ідей Ф. Шеллінга,
М. Максимович, поєднуючи ідеї німецького філософа з
ідеями романтизму обстоював твердження про розвиток
та єдність світу, ідеального і реального, суб’єктивного і
об’єктивного [3, c. 722]. Звертаючись до філософії, він
стверджував, що як любов до мудрості вона не може
бути побудована лише на засадах розуму. Завдання
філософії, на думку М. Максимовича, полягає у
з’ясуванні внутрішньої сутності речей, а філософом
є той, хто шукає першопочаток будь–якого знання і
структурує його в чітку систему [3, c. 722].
Окрім філософії Ф. Шеллінга, популярністю
у слов’янських народів користувалася і філософія
Г. Гегеля. Остання стала теоретичним підгрунтям для
появи в Україні течії «мессіянізму». До основних при
хильників гегеліянства серед українців, за твердженням
І. Мірчука, належали: С. Гогоцький, професор Києво–
Могилянської академії, пізніше Київського Університету,
О. Новицький, автор ряду праць: «Критичний погляд на
філософію Канта», «Філософський лексикон» в 4 томах,
«Вступ до історії філософії», «Огляд системи філософії
Гегеля»; П. Редькін, професор Київського Університету,
професор філософії і права у Петербурзькому
Університеті; О. Чачковський, який у 1863 році видав
у Відні німецькою мовою працю «Спроба об’єднати
науку»; К. Ганкевич, автор першого загального
підручника слов’янської філософії [3, c. 722].
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До провідних українських месіяністів належали
також члени Кирило–Мефодіївського товариства,
зокрема М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко,
М. Гоголь. Ідеї М. Костомарова у «Книзі буття українсь
кого народу» І. Мірчук вважав «навіяними духом
християнської любові, братерства і рівності усіх народів
Європи…». Праця М. Костомарова, на думку І. Мірчука,
дає нам накреслений Богом шлях до спасіння і показує
роль слов’янських народів у майбутній історії [3, c. 722].
Літературознавець П. Куліш, за твердженням І. Мірчука,
зумів показати цілісну філософію культури на принципі
подвійності людини, двох природ, двоякого єства душі
[3, c. 722].
Проаналізувавши погляди І. Мірчука, про основні
вектори розвитку української академічної філософії
ХVIII початку ХІХ століття можемо зробити наступні
висновки. По–перше, розвиток академічної філософії
в Україні наприкінці ХVIII– на початку ХІХ століття
слов’янознавець Іван Мірчук пов’язував із поширенням
у Європі ідей Просвітництва та Романтизму. Західно
європейський романтизм сприяв не лише культурному
розвитку українського суспільства, а й формуванню
в Україні академічної філософської думки, де суттєве
значення мало сприйняття й осмислення ідей класичної
німецької філософії Х. Вольфа, І. Канта, Фіхте,
Ф. Шеллінга та Г. Гегеля. Українська молодь знайоми
лася з новими філософськими течіями під час навчання
в європейських, зокрема німецьких університетах,
а також із філософських курсів, які викладали в
українських вузах Києва, Львова, Харкова та Одеси
запрошені західні професори, серед яких були вихідці із
Німеччини.
По–друге, ставлення до представників німецької
класичної філософії в Україні було неоднозначним.
Вольфіянство, а разом з ним кантівська «критична
філософія», спочатку отримавши загальне визнання,
згодом стали об’єктом критики через протиставлення
світу людини і світу природи, недооцінювання донауко
вих форм свідомості та свою статичність. Порівняно
з Х. Вольфом та І. Кантом більш привабливою була
філософія Ф. Шеллінга та Г. Гегеля. Представників
природничих наук вона цікавила зверненням до
природи, трактуванням її як живого організму,
визнанням можливості пізнання механізмів природних
процесів і явищ. Суспільствознавців не могло оминути
шеллінгіанське розуміння мистецтва та культури як
подарунка природи, який дає загальнодоступне знання і
в якому самосвідомість знову повертається до природи.
По–третє, поширення в Україні ідей німецьких
філософів, на думку І. Мірчука, відбувалося завдяки
перекладам їх праць українською мовою. Перекладена
професором Львівського університету П. Лодієм
філософія Х. Баумейстера, з другої половини ХVIII
століття стала найпопулярнішим посібником з філософії
в Україні та Російській імперії загалом.
По–четверте, проаналізувавши переклад П. Лодія,
І. Мірчуку, поряд із розкриттям переваг та недоліків
останнього, вдалося показати значення та вплив цієї
праці на подальший розвиток філософської думки в
Україні. Водночас мислителю вдалося виокремити
неточні відомості, які існували в сучасній йому
історіографії, що біографічних даних та наукової
діяльності Петра Лодія. Поряд з цим у своїх розвідках
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дослідник детально зупинився на особливостях впро
вадження у навчальний процес вищих навчальних
закладів просвітницько–романтичних ідей представників
німецької класичної філософії, характеризуючи рівень
підготовленості та бажання українських інтелектуалів
сприймати останні. Тому наукові дослідження І. Мірчука
дають змогу розкрити інтелектуально–духовні чинники,
які здійснили вирішальний вплив на розвиток філо
софської думки в Україні в другій половині ХVIII –
на початку ХІХ століття.
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Isolating the vectors of Ukrainian academic philosophy of the eighteenth–
nineteenth century artistically І. Mirchuk. Specified that the main trends that
determine the content of philosophical thought in Ukraine in the designated period,
Mirchuk refers Enlightenment and Romanticism. Reveals the impact on the Ukrainian
philosophy ideas H. Wolf, F. Schelling, G. Hegel terms І. Mirchuk.
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Концептуалізація когнітивно–комунікативних
вимірів ідеології інформаційного суспільства
у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття:
методологія дослідження
Розкрито сутність ідеології інформаційного суспільства з точки зору
когнітивно–комунікативних вимірів в контексті гуманітарно–наукового
дискурсу; виявлено проблеми ідеології інформаційного суспільства, яка ще
не сформована, та схарактеризовані особливості сучасного українського
суспільства, що потребує формування даного типу ідеології, за якою майбутнє.
Зроблено висновок, що, цінність дослідження в тому, що, використовуючи
системну
та
структурно–функціональну
методологію,
можливо
проаналізувати ідеологію інформаційного суспільства, розкрити складові
компоненти, що потребують формування інформаційної інфраструктури, яка
має велике майбутнє.
Ключові слова: ідеологія інформаційного суспільства, ідеологеми
інформаційного суспільства, ідеологема комунікації, ідеологема інформації,
ідеал, знання, гуманітарно–науковий дискурс, когнітивно–комунікативні виміри.

Ідеологія інформаційного суспільства у гуманітарно–
науковому дискурсі являє собою сукупність ідей–
концептів–ідеологем,
концептуально
оформлених
поглядів та ідей про інформаційне суспільство, в яких
усвідомлюються інтереси людей до пізнання інформа
ційної дійсності, та обґрунтовуються перетворення
у суспільстві, націлені на реалізацію функцій
інформатизації та забезпечення інформацією всіх верств
населення, що свідчить про виявлення його високої
інформативної сутності. Актуальність теми дослідження
в тому, що, по–перше, в ідеології інформаційного
суспільства дискурсосмилюються проблеми інформа
ційного суспільства та відбувається пошук шляхів їх
подолання, в основі яких соціально–практичні і світо
глядні проблеми інформаційної взаємодії людини–
соціуму–держави у відношенні до мережевої самоорга
нізації соціальних і політичних суб’єктів, умови
перетворення інформації на знання та подолання
комп’ютерної залежності особливо молодої людини
до віртуального світу. По–друге, цінність дослідження
в тому, що, використовуючи системну та структурно–
функціональну методологію, можливо проаналізувати
ідеологію інформаційного суспільства, розкрити скла
дові компоненти, що потребують формування інфор
маційної інфраструктури, яка має велике майбутнє.
По–третє, сучасний соціум являє собою інформаційно–
комунікаційну модель соціальної організації, що
потребує активізації так званого третинного, соціально–
мобільного сектору суспільно–економічної діяльності
(сфери послуг, сервісної економіки як все більш
значущої сфери соціальної активності і взаємодії).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми, на яку
спираються автори. У культурно–цивілізаційному світі
сформована нова ідеологія інформаційного суспіль
ства (ідеологія смарт–суспільства), яка потребує
істотного вивчення і коригування по причині інтен
сивного розвитку комп’ютерних технологій і процесів
інформатизації, в основі яких особлива система
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пізнання і освоєння дійсності людиною, соціальними
групами і суспільством в цілому. Особливо цінними
для нас є доповідь М. Бангеманна «Європа і
глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для
Європейської Ради ЄС» (1994); економічні, технологічні,
культурологічні рамкові програми ЄС (2012–2020 рр.);
проект ЄС «Підтримки політики регіонального
розвитку в Україні» у контексті глобальних викликів та
європейських стандартів політики.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Проблемна
ситуація. Перехід до інформаційного суспільства став
носити характер технократичного проекту (проектів), що
має в своїй основі інноваційний характер, що базується
на інформаційно–комунікаційних технологіях і включає
створення автоматизованих інформаційних систем,
які повинні задовольняти вимоги інформаційного
суспільства, для чого необхідне створення ідеології
інформаційного суспільства.
Мета наукового дослідження – концептуалізація
парадигми когнітивно–комунікативних вимірів ідеології
інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому
дискурсі ХХІ століття.
Дана мета реалізується в наступних задачах:
– проаналізувати сутність ідеології інформаційного
суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ сто
ліття, що являє собою сукупність ідей–концептів–
ідеологем, концептуально оформлених поглядів і ідей
про інформацію та інформаційне забезпечення сучасного
суспільства;
– виявити проблеми інформаційного забезпечення
сучасного суспільства, які заважають становленню
ідеології інформаційного суспільства;
– розкрити системну, структурно–функціональну та
синергетичну методологію, що сприяють формуванню
структурних компонентів ідеології інформаційного сус
пільства;
– сприяти концептуалізації парадигми когнітивно–
комунікативних вимірів ідеології інформаційного сус
пільства.
У гуманітарно–науковому дискурсі ідеологія інфор
маційного суспільства включає сукупність, ідей,
цінностей, норм, принципів, що мають об’єктивну
змістовність, що включає формування інформаційної
культури особистості як умови успішної адаптації
людини до життя в інформаційному суспільстві [1,
c. 198–203]. Для виявлення цієї змістовності важливими
є комунікативні сприйняття властивостей інформаційної
ідеології, що включає вираження певного відношення
до неї, та експлікація цього вираження в інформаційно–
комунікаційному середовищі. Ідеологія інформаційного
суспільства орієнтується на людські практичні
інтереси і має метою або маніпулювання людьми, або
управління з метою впливу на свідомість людини через
специфічний код комунікації, який ми маємо розуміти,
якщо хочемо змінити нашу реальність. Інформаційне
суспільство є глобальною комунікаційною мережею,
проте його використання та реальність, що еволюціонує,
є продуктами людської діяльності в особливих умовах,
коли об’єкт дослідження (інформаційне суспільство)
розвивається й змінюється швидше за суб’єкт
(дослідника) і представляє революційний виклик для
тих, хто повинен приймати рішення, тому що Інтернет
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представляє собою глобальну тенденцію розвитку
інформаційного суспільства [2, с. 174–179].
У рамках виконання функцій практичної діяльності
ідеологія інформаційного суспільства орієнтується
сукупність інформаційних ідеологем, в основі яких
інформація та наповнення їх змістом, що виконує
інтертекстуальні
функції,
що
надають
тексту
соціальні та історичні координати, та складають її
соціокультурний простір, що змінює світ та санкціонує
використання ідеологем в тих чи інших моделях та
формалізаціях. Ідеологема інформаційної культури
включає певний інформаційний код субсистеми, яка
надає смисл інформаційному повідомленню і виступає
як втілення певної інформації у контексті певного
відношення до реального світу чи логічного у плані
відповідності жанровим закономірностям. У цьому
контексті будь–яка інформація, яку включає ідеологія
інформаційного суспільства, намагається інкорпорувати
чисто філософські виміри історії, місця в ній людини,
оціночні судження про можливі варіанти інформаційного
розвитку та бажаного темпу їх розвитку, долаючи,
як відзначає О. Дзьобань, маніпулятивний характер
інформаційного середовища сучасного суспільства [3,
с. 3–12].
Когнітивно–комунікативні виміри ідеології інформа
ційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі
націлені на пошуки певних значень інформаційних
ідеологем, які є основою формування ідеології інфор
маційного суспільства, та транслюються по каналам
комунікації за допомогою спеціально вироблених кодів,
джерел, способів комунікації у системі норм і мож
ливостей соціальної активності людини, держави,
суспільства. Зміст інформаційної ідеології як основа
глобальної комунікаційної мережі набуває комуніка
тивного смислу тільки завдяки людині, яка вважає,
що ідеологія інформаційного суспільства повинна
виконувати роль духовно забезпеченого ресурсу, та
сприяти його вдосконаленню, щоб бути змістовно та
комунікативно забезпеченим у когнітивно–комунікатив
ному вимірі. А. Лазаревич відмічає: «Сучасний соціум
являє собою інформаційно–комунікаційну модель
соціальної організації. Мова йде про активізацію так
званого третинного, соціально–мобільного сектору
суспільно–економічної
діяльності
(сфери
послуг,
сервісної економіки як все більш значущої сфери
соціальної активності і взаємодії), і четвертинного –
інформаційного, який напряму стимулює комунікаційну
активність» [7, с. 8–9].
Методологія дослідження ідеології інформаційного
суспільства як мережево–комунікативного простору
у гуманітарно–науковому дискурсі направлена на
аналіз інформаційного суспільства як такого, в основі
якого використання методів системного, структурно–
функціонального, синергетичного, діалектичного, антро
пологічного, інформаціологічного – для дослідження
процесів інтенсивної переробки інформації в знання.
Останнє потребує дослідження структури ідеології,
її будови, функціонування та розвитку, об’єктивного
дослідження її комунікативних зв’язків і відносин та
адаптації людини до умов інформаційного суспільства,
пізнання процесів інформаційного суспільства, в
основі якого є інформація як джерело нової інформації
(«інформація про інформацію»). Системна і структурна
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методологія дослідження ідеології інформаційного
суспільства має пояснити, як ми отримуємо інформацію
про різні предмети, які межі нашого знання та настільки
достовірним чи недостовірним є те чи інше знання, як
інформація перетворюється на звання, що є основою
нової комунікації, пов’язаної з реалізацією потреби
людини, що потребує з необхідністю формування
ідеології інформаційного суспільства. Виникнення
інформаційного суспільства робить проблематику
отримання і асиміляції інформації, яка переходить в
знання однією з центральних у гуманітарно–науковому
дискурсі, та що є причиною виникнення так званої
інформаційної моделі комунікації, основоположні
характеристики якої визначають і принципи трансляції
і соціалізації людини до ідеологем інформаційного
суспільства [4, с. 7–13].
Разом з тим можемо засвідчити, що проблематика
методології
інформаційного
суспільства
істотно
змінюється у сучасну епоху, так як знаходяться
нові шляхи для обговорення традиційних проблем і
з’являються нові питання, яких не існувало раніше.
Достатньо розповсюдженою є точка зору, згідно з
якою предмет епістемології відрізняється від предмету
гносеології і виходить за межі чисто філософського
дослідження. У цьому смислі епістемологія досліджує
об’єктивні форми знання, відволікаючись як від
особливостей суб’єкта, так і від співставлення знання
з об’єктивною дійсністю. Обґрунтуванню такого
розуміння слугує теорія К. Поппера, в контексті якої
існує реальний світ, світ станів свідомості, людської
суб’єктивності і світ чистого знання без співставлення з
об’єктивною реальністю, що відволікається від людської
суб’єктивності. Цей останній «третій світ» і є предметом
епістемології.
Виявити ряд структурних компонентів ідеології
інформаційного суспільства, необхідних для глибокого
пізнання проблем та пошуку шляхів їх подолання з
метою удосконалення інформаційно–комунікативного
соціуму, до яких відноситься значення, код, дані,
документи, сигнали, значення. Інформація передається
за допомогою певних знаків, які мають безпосереднє
значення як атрибуту повідомлення. Значення – це
дещо, що кодується за допомогою знаків відправником і
декодується його отримувачем. Саме від цього залежить
атмосфера комунікації, а, отже, і її результат. Ідеологія
інформаційного суспільства в цілому виконує п’ять цілей:
1) пізнавальна; 2) соціально–поведінкова; 3) художньо–
естетична; 4) ігрова; 5) управлінська.
Як свідчить аналіз сучасних проблем інформа
ційного суспільства, на сучасному етапі ще не
сформована ідеологія інформаційного суспільства,
основою якої є виконання цих п’яти цілей, в основі
яких посилення комунікативних зв’язків і відносин. В
основі ідеології інформаційного суспільства як системи
реалізації потреби людини у пізнанні – отримання
нової інформації та знаходження шляхів її отримання.
Це слугує основою виникнення інформаційної моделі
комунікації, яка є трампліном вироблення нових
ідеологем та їх трансляції, в основі яких інформація
як головна компонента інформаційного суспільства
та його ідеології. Саме для інформаційної моделі
комунікації характерним є визнання значення як
атрибуту повідомлення. Значення – це те, що кодується
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за допомогою знаків відправником і декодується отри
мувачем, а тому оволодіння цим механізмом допомагає
оволодіти механізмом комунікації, який знаходиться в
основі когнітивно–комунікативного виміру ідеології, на
яку впливає як технологічна, так і соціальна реальність
[5, c. 23–27].
У гуманітарно–науковому вимірі ідеологія інформа
ційного суспільства імпліцитно включає деякий ідеал,
що протиставляється наявній соціальній реальності як
компонент ідеології інформаційного суспільства, який
дефініцює акти перцепції індивіда, його діяльності,
мотивації, поведінкових патернів в соціумі–екзистенції–
природі. Ідеал можна експлікувати як генеральну
мету активності індивіда, який підпорядковує собі
диференціальні задачі у кореляції з отриманням інфор
мації та засобами побудови інформаційного суспільства.
Ідеологія інформаційного суспільства це не просто
ілюзорна інтерпретація сучасної дійсності, а скоріше
сама дійсність, яка повинна розумітися як інформаційна,
існування якої передбачає культивування знання про
цю дійсність. Налаштованість інформаційної ідеології
на комунікативне вирішення проблем суспільства вияв
ляється невід’ємним елементом формування інформа
ційних ідеологем інформаційного суспільства [7, с. 89].
Ідеологія комунікації виступає як ідеологема інфор
маційного суспільства, співпраця, співрозуміння з акцен
том на сумісне переживання подій, які відбуваються.
Комунікативно налаштована людина, держава, суспіль
ство завжди в очікуванні своїх партерів у контексті
вирішення проблем взаємодії спілкування, розуміння,
співпраці, пошуку рішень. Тому новий поворот в
ідеології інформаційного суспільства – це намагання
налагодити зв’язок між населенням і владою, державою
і суспільством, фірмою і клієнтами, підприємством і
споживачем. Тому праксеологічний рівень формування
ідеологем інформаційного суспільства – це вироблення
практично–орієнтованих рекомендацій і пропозицій
щодо удосконалення стратегії управління процесами
становлення інформаційного суспільства в Україні та
механізмів соціально–антропологічної адаптації до
існування в цьому суспільстві. Ідеологія інформаційного
суспільства націлена на зміни суспільства, в якому ми
живемо, наше життя знаходиться під впливом цієї нової
комунікаційної технології, а з цієї взаємодії виникає
нова соціо–технічна модель суспільства [8, c. 24–25].
З цією метою слід розвивати поняття «інфор
маційний соціум» та його екстраполяцію в управлін
ський процес як єдиний соціальний організм, в центрі
якого інформація та зменшення її ентропії, що наповнює
всі процеси організації інформаційним змістом і сприяє
інформатизації всіх процесів. Механізм цивілізаційного
розвитку ідеології інформаційного суспільства пов’яза
ний з цілеспрямованим державним регулюванням
інформаційної сфери суспільства, у контексті якої
ефективною і виправданою з точки зору суспільних
інтересів є формування механізму процесу оволодіння
умовами стабільного снування, що приводить у відпо
відність продуктивній сили та економічні відносини, що
представляють собою сукупність важелів регулювання
інформаційними процесами. На формування ідеології
інформаційного суспільства впливає те, що істотною
проблемою інформаційного суспільства є непропорцій
ний доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно–
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комунікативних технологій (ІКТ), що проявляється
на нерівномірному економічному розвитку, зокрема
інформаційного сектора економіки та асиметричності
інформації, що є глобальною проблемою [9; 10].
В епоху динамічного розвитку інформаційного
суспільства до числа впливових чинників формування
ідеології інформаційного суспільства долучаються ІКТ,
упровадження яких сприяє формуванню механізмів
інформаційно–комунікативного типу соціуму в умовах
глобалізації, що вимагає удосконалення зворотних
зв’язків
засобами
інформаційно–комунікаційного
впливу в контексті стохастичності мережевого суспіль
ства. Формування ідеології інформаційного суспіль
ства базується на використанні нових методів
системної, структурної та синергетичної методології,
що використовується для аналізу ідеології як системи
певних чинників, що дозволять розв’язати важливу
фундаментальну задачу – вплив ІКТ на діяльність
суспільства через застосування нових оригінальних ідей
та концепцій статичності інформаційного суспільства та
мережевої економіки, що й потребує формування нової
ідеології [11; 12].
Висновки. Формування ідеології інформаційного
суспільства потребує високого рівня розвитку інформа
ційних і телекомунікаційних технологій та їх інтен
сивного використання громадянами, бізнесом та
органами державної та муніципальної влади. Збіль
шення додаткової вартості сьогодні відбувається за
рахунок інтелектуальної діяльності, підвищення рівня
технологічного виробництва та розповсюдження сучас
них інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Перехід від індустріального до постіндустріального
та інформаційного суспільства істотно підвищує роль
інтелектуальних факторів, зокрема знання про інфор
маційне суспільство. Необхідно уже у середньостроко
вій перспективі реалізувати культурний, освітній та
науково–технологічний потенціал країни та забезпечити
гідне місце серед лідерів глобального інформаційного
суспільства завдяки ідеології інформаційного суспільства.
Список використаних джерел
1. Воронкова В. Г. Формування інформаційної культури
особистості як умова успішної адаптації людини до життя в
інформаційному суспільстві» [Текст] / В. Г. Воронкова // Гілея:
науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП»
«ВІР», 2014. – Вип.86 (7). – С.198–203.
2. Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку
інформаційного суспільства [Текст] / В. Г. Воронкова // Гілея:
науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП»
«ВІР», 2015. – Вип.93 (2). – С.174–179.
3. Дзьобань О. П. Маніпулятивний характер інформаційного
середовища сучасного суспільства [Текст] / О. П. Дзьобань //
Інформація і право. – К., 2014. – №3 (12). – С.3–12.
4. Дзьобань О. Інформаційне суспільство як мережево–кому
нікативний простір управління [Текст] / О. Дзьобань, О. Соснін //
Віче. – 2015. – №10. – С.7–13.
5. Кириченко М. О. Епістемологічні виміри інформаційного
суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі [Текст] /
М. О. Кириченко // Теоретичні та практичні засади розвитку
менеджменту організацій та адміністрування в умовах неза
лежності України: Матеріали Міжнародної науково–практичної
конференції, присвяченої 25–річчю незалежності України та
20–річчю кафедри менеджменту організацій та управління
проектами / Ред.–упоряд.: д.філос.н., проф. Валентина Воронкова,
Регіна Андрюкайтене. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С.23–27.
6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество,
культура [Текст] / М. Кастельс; [пер. с англ. О. И. Шкаратана]. –
М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

140

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

7. Лазаревич А. А. Становление информационного общества:
коммуникационно–эпистемологические и культурно–цивилиза
ционные основания [Текст]: монография / А. А. Лазаревич; науч.
ред. И. Я. Левяш. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 537 с.
8. Соснін О. В., Дзьобань О. П. Інформаційна безпека: нові
виміри загроз, пов’язаних з інформаційно–комунікаційною
сферою [Текст] / О. В. Соснін, О. П. Дзьобань // Гуманітарний
вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. –
Запоріжжя: Вид–во ЗДІА, 2015. – №61. – С.24–34.
9. Соснін О. В. Проблеми державного управління системою
національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу
України: [монографія] / О. В. Соснін. – К.: Інститут держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2003. – 572 с.
10. Соснін О. В., Воронкова В. Г. Інформаційне суспільство
як виклик глобалізації [Текст] / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова //
Час вибору: виклики інформаційної епохи: [колективна моно
графія] / за заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева. – Одеса:
Видавничий дім «Гельветика», 2016. – C.344–359.
11. Вашкевич В. М. Історична еволюція наукової картини
світу [Текст] / В. М. Вашкевич // Гілея: науковий вісник: зб. наук.
праць. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2016. – Вип.109. –
С.133–139.
12. Вашкевич В. М. Особливості міфічного світогляду в
історичній еволюції наукової картини світу [Текст] / В. М. Ваш
кевич // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид–во УАН
ТОВ «НВП» «ВІР», 2016. – Вип.108. – C.117–121.

References
1. Voronkova V. G. Formuvannja informacijnoi’ kul’tury
osobystosti jak umova uspishnoi’ adaptacii’ ljudyny do zhyttja v
informacijnomu suspil’stvi» [Tekst] / V. G. Voronkova // Gileja:
naukovyj visnyk: zb. nauk. prac’. – K.: Vyd–vo UAN TOV «NVP»
«VIR», 2014. – Vyp.86 (7). – S.198–203.
2. Voronkova V. G. Internet jak global’na tendencija rozvytku
informacijnogo suspil’stva [Tekst] / V. G. Voronkova // Gileja:
naukovyj visnyk: zb. nauk. prac’. – K.: Vyd–vo UAN TOV «NVP»
«VIR», 2015. – Vyp.93 (2). – S.174–179.
3. Dz’oban’ O. P. Manipuljatyvnyj harakter informacijnogo
seredovyshha suchasnogo suspil’stva [Tekst] / O. P. Dz’oban’ //
Informacija i pravo. – K., 2014. – №3 (12). – S.3–12.
4. Dz’oban’ O. Informacijne suspil’stvo jak merezhevo–
komunikatyvnyj prostir upravlinnja [Tekst] / O. Dz’oban’, O. Sosnin //
Viche. – 2015. – №10. – S.7–13.
5. Kyrychenko M. O. Epistemologichni vymiry informacijnogo
suspil’stva u gumanitarno–naukovomu dyskursi [Tekst] / M. O. Kyry
chenko // Teoretychni ta praktychni zasady rozvytku menedzhmentu
organizacij ta administruvannja v umovah nezalezhnosti Ukrai’ny:
Materialy Mizhnarodnoi’ naukovo–praktychnoi’ konferencii’, prysvja
chenoi’ 25–richchju nezalezhnosti Ukrai’ny ta 20–richchju kafedry
menedzhmentu organizacij ta upravlinnja proektamy / Red.–uporjad.:
d.filos.n., prof. Valentyna Voronkova, Regina Andrjukajtene. –
Zaporizhzhja: ZDIA, 2016. – S.23–27.
6. Kastel’s M. Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo,
kul’tura [Tekst] / M. Kastel’s; [per. s angl. O. I. Shkaratana]. – M.:
GU VShJe, 2000. – 607 s.
7. Lazarevich A. A. Stanovlenie informacionnogo obshhestva:
kommunikacionno–jepistemologicheskie i kul’turno–civilizacionnye
osnovanija [Tekst]: monografija / A. A. Lazarevich; nauch. red.
I. Ja. Levjash. – Minsk: Belaruskaja navuka, 2015. – 537 s.
8. Sosnin O. V., Dz’oban’ O. P. Informacijna bezpeka: novi
vymiry zagroz, pov’jazanyh z informacijno–komunikacijnoju sferoju
[Tekst] / O. V. Sosnin, O. P. Dz’oban’ // Gumanitarnyj visnyk
Zaporiz’koi’ derzhavnoi’ inzhenernoi’ akademii’: [zb. nauk. pr.]. –
Zaporizhzhja: Vyd–vo ZDIA, 2015. – №61. – S.24–34.
9. Sosnin O. V. Problemy derzhavnogo upravlinnja systemoju
nacional’nyh informacijnyh resursiv z naukovogo potencialu
Ukrai’ny: [monografija] / O. V. Sosnin. – K.: Instytut derzhavy i prava
im. V. M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny. – 2003. – 572 s.
10. Sosnin O. V., Voronkova V. G. Informacijne suspil’stvo jak
vyklyk globalizacii’ [Tekst] / O. V. Sosnin, V. G. Voronkova // Chas
vyboru: vyklyky informacijnoi’ epohy: [kolektyvna monografija] / za
zag. red. O. A. Ivakina, D. V. Jakovleva. – Odesa: Vydavnychyj dim
«Gel’vetyka», 2016. – S.344–359.
11. Vashkevych V. M. Istorychna evoljucija naukovoi’ kartyny
svitu [Tekst] / V. M. Vashkevych // Gileja: naukovyj visnyk: zb. nauk.
prac’. – K.: Vyd–vo UAN TOV «NVP» «VIR», 2016. – Vyp.109. –
S.133–139.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

12. Vashkevych V. M. Osoblyvosti mifichnogo svitogljadu v
istorychnij evoljucii’ naukovoi’ kartyny svitu [Tekst] / V. M. Vash
kevych // Gileja: naukovyj visnyk: zb. nauk. prac’. – K.: Vyd–vo UAN
TOV «NVP» «VIR», 2016. – Vyp.108. – S.117–121.
Kyrychenko M. O., Doctor philosophy, Professor, State Higher
Educational Institution «University of Educational Management»
of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
(Ukraine, Kyiv), kmumo@i.ua
Conceptualization of cognitive–communicative dimensions
of the ideology of the information society in the humanities
and scientific discourse: research methodology
The essence of the ideology of the information society in terms of cognitive–
communication of measurement in the context of the humanities and scientific
discourse; problems of information society’s ideology, which is not yet formed,
and described the features of the modern Ukrainian society, which requires the
development of this type of ideology, for which future. It is concluded that the value of
the study is that using the system and structural–functional methodology, you might
analyze .the ideology of the information society, revealed components that require the
formation of information infrastructure, which has a great future.
Keywords: ideology, information society, information society, the ideologeme
ideologem communications, ideology, ideal, information, knowledge, humanities and
scientific discourse, cognitive–communication measurement.
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Проблема «істини» в контексті
співвідношення гуманітарних і природничих
наук у філософії Г. Гадамера
На думку Гадамера, у сучасному світі існує так зване напруження між
істиною та науковим методом. Філософ показує, що логічне самоусвідомлення
гуманітарних наук, яке супроводжувалось їх фактичним формуванням в ХIХ
столітті, повністю знаходилося під владою зразка природничих наук. Отже,
на думку Гадамера, не є доцільним тлумачити гуманітарні науки по аналогії
з природничими. Свою дослідницьку мету Г. Гадамер вбачає в розкритті
досвіду осягнення істини, що перевищує галузь, контрольовану науковою
методикою. Адже його спосіб осягнення дійсності лежить за межами науки
і більше споріднений з досвідом філософії, мистецтва і історії. На його думку,
саме філософія, мистецтво і історія постають такими способами осягнення
істини, в яких вона сповіщає про себе безпосередньо і не підлягає верифікації
методологічними засобами науки.
Ключові слова: Історія, істина, природничі науки, гуманітарні
науки,розуміння, наука, науковий метод, освіта, пізнання.

Однією з фундаментальних проблем сучасності
залишається проблема світосприйняття людини, розу
міння нею навколишнього світу. Ніколи не втрачало
своєї актуальності питання про адекватне відображення
об’єктивної дійсності у свідомості людини. Нині
окреслена тема потребує особливої уваги, оскільки
сьогоднішній світ констатує факт різкого зниження
комунікативних актів у суспільстві. Річ в тому, що
отримувач інформації стає нездатним фіксувати зміст
комунікативного повідомлення, в результаті чого, стає
неможливим ефект комунікації, а саме: не відбуваються
зміни в свідомості і поведінці отримувача повідомлення.
Повсякчас ми стаємо свідками конфліктів між владою
і окремими соціальними групами, між суспільством і
окремим індивідом, адже живемо на перехресті віків, де
водночас, в одній дійсності зустрічаються представники
різних культур, релігійних переконань, політичних і
соціальних поглядів, різного бачення історії, традицій,
світогляду, різного психофізичного, духовного і соціаль
ного стану.
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За таких умов, філософії в Україні конче необхідно
напрацювати і надати суспільству новий, адаптований
до сучасності, універсальний метод освоєння дійсності,
нову стратегію співіснування різних категорій суспіль
ства на даному етапі його розвитку.
В даному контексті нового звучання набуває
проблема співвідношення гуманітарних і природничих
наук. Ще з середини XIX століття вона стала
предметом філософського дискурсу для Д. С. Мілля,
Г. Гельмгольця, І. Г. Дройзена, В. Шерера, В. Дільтея,
Г. Ріккера, В. Віндельбанда, Р. Штаммлера та ін. Адже
гуманітарні науки в той момент не розглядалися як
самостійна галузь знань через відсутність універсаль
ного методу гуманітарних наук.
Вперше термін «Гуманітарні науки» (Geisteswissens
chaften) був введений перекладачем роботи Дж. С. Мілля
«Логіка» В. Шилем в 1849 році. Але, насправді,
Дж. Ст. Мілль мав на увазі не визнання особливої логіки
гуманітарних наук, а, навпаки, він намагався показати,
що в основі всіх пізнавальних наук лежить індуктивний
метод, який є єдиним дієвим методом в даній галузі.
В історії філософської думки схожий метод був
представлений в середині XIX століття Ф. Шлейєр
махером, засновником герменевтики. В його розумінні
герменевтика виступає універсальним методом гумані
тарних наук, завдяки чому стало можливим розуміння
історичних подій на основі психологічного «вживання»
у внутрішній психологічний світ діючих осіб історії.
Інший представник герменевтики В. Дільтей вважав,
що розуміння історії можливе лише за умови проник
нення у суб’єктивний світ суб’єктів історії.
В. Дільтей був активним учасником даного
дискурсу, намагаючись провести чітку грань між
науками про дух і природничими науками. В роботі
«Einleitung in die Geisteswissenschaften», що написана
в 1883 році, науками про дух він називав ті науки,
предметом дослідження яких є суспільно–історична
діяльність. Їх завданням, на думку В. Дільтея, було
переживання явищ даної дійсності і їх осмислення,
осягнення, розуміння. Межу між природничими
і гуманітарними науками, на думку В. Дільтея,
необхідно було провести для встановлення різниці між
раціональним і ірраціональним. Для В. Дільтея вираз
«науки про дух» асоціюється з певним недоліком.
Він стверджує, що суспільні науки вузьконаправлені
по відношенню до предмету, який вони намагаються
досліджувати. В той же час, В. Дільтей наголошує, що
було б недоцільним порівнювати матеріальні і духовні
процеси в контексті пізнання природи. На його думку,
неможливо вивести факти духовного життя з фактів
природничо–механістичного порядку, через різницю
в їх походженні. Головним питанням даної проблеми
є констатація певного роду непорівнюваності між
співвідношенням духовних фактів і закономірностями
матеріальних процесів. Наприклад, математика, фізика,
хімія, фізіологія, тощо, знаходяться у логічному
співвіднесенні, чого не можна сказати, наприклад, про
науки, що пояснюють духовні явища. Дана різниця,
це різниця між іманентними межами досвіду і межами
підпорядкування різного роду фактів системі пізнання
природи [4, c. 287–288].
Таким чином, ми бачимо, що вирішення проблеми
розмежування природничого і гуманітарного знання
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заходило в глухий кут через намагання, з одного боку,
встановити межу між науками про дух і науками про
природу, а з іншого, взагалі, виділити науки про дух в
окрему галузь знань.
Г. Гадамер, зазначав, що В. Дільтей, визначаючи
якості наук про дух, в той же час, не уявляє їх розвитку
за межами наукового пізнання і в своїй науковій
концепції керується зразком природничих наук [1,
c. 43]. В. Дільтей, апелюючи до самостійності методу
гуманітарних наук, на думку Г. Гадамера, так і не зміг
чітко його визначити, що призвело в подальшому до
зворотнього результату [1, c. 43]. Не дивлячись на
намагання В. Дільтея представити гуманітарні науки
в новому світлі, проблема їх несамостійності по
відношенню до природничих наук ще залишалася.
Ще одне намагання урівняти в правах гума
нітарні і природничі науки відбулося у 1862 році
Г. Гельмгольцем. Він бажав підкреслити перевагу
гуманітарних наук в їх загальнолюдському значенні.
Але Г. Гадамер критично поставився до обґрунтування
Г. Гельмгольца, вважаючи, що недостатня обґрун
тованість даного положення Г. Гельмгольця викликала
зворотню реакцію. Так, Г. Гельмгольц розрізняючи,
логічну і художню інстинктивну індукцію виходить
не з логічного способу мислення, а психологічного,
вважаючи, що практика гуманітарної індукції пов’язана
з особливими психологічними умовами. Наприклад,
вона потребує особливого почуття такту, визнання
авторитетів, добру пам’ять, в той час як вчені–
природознавці, навпаки, виходять повністю з досвіду
лише власної свідомості.
Але справжнього результату у вирішені даної
проблеми досягнув лише засновник філософської
герменевтики Г. Гадамер. Він проголосив герменевтику
універсальним методом філософії нашого часу.
За його словами, саме герменевтика спроможна
обґрунтувати актуальні виклики сьогодення і відповісти
на питання: яким чином у світорозумінні людини
втілюється істина буття. Г. Гадамер стверджував, що
логічна самосвідомість гуманітарних наук фактично
повністю знаходиться під владою зразка природничих
наук. Більше того, гуманітарні науки розуміються
лише по аналогії з природничими [1, c. 39]. Тому,
на думку Г. Гадамера, у сучасному світі існує певне
напруження між істиною та науковим методом.
Досягнення природничих наук вимірюється по масштабу
прогресивного пізнання закономірностей і розвивається
з застосування індуктивних методів. Однак гуманітарні
науки, за словами Г. Гадамера, не можливо трактувати за
аналогією з природничими.
Г. Гадамер стверджує, що наявність наукових
результатів і знань про певну історичну подію не
гарантують правильного розуміння і тлумачення даної
епохи. Тлумачити, інтерпретувати, висловлювати свої
твердження, надавати наукову оцінку певним подіям
може будь–який дослідник, але таке пізнання буде
носити суто суб’єктивний характер. Відтак, Г. Гадамер
вважає, що феномен розуміння виходить за межі будь–
якого наукового методу, навіть якщо сучасна наука має
претензію на універсальність наукової методики. Отже,
свою дослідницьку мету Г. Гадамер вбачає в розкритті
досвіду осягнення істини, що перевищує галузь,
контрольовану науковою методикою. Адже його спосіб
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осягнення дійсності лежить за межами науки і більше
споріднений з досвідом філософії, мистецтва і історії.
На його думку, саме філософія, мистецтво і історія
постають такими способами осягнення істини, в яких
вона сповіщає про себе безпосередньо і не підлягає
верифікації методологічними засобами науки. Г. Гадамер
переконаний в тому, що саме історико–філософська
рефлексія відкриває шлях до осягнення істини. На
думку Г. Гадамера, класики філософської думки
висувають таку претензію на істинність, якої сучасна
свідомість не спроможна ні відхилити, ні перевершити
ніяким іншим шляхом і здійснюється підчас
проникнення і розуміння текстів великих філософів [1,
c. 35]. Так само відбувається і з досвідом мистецтва.
Істина знаходиться в творі мистецтва і не осягається
ніяким іншим шляхом, а складає філософське значення
мистецтва. Як філософія, так і мистецтво у своєму
досвіді закликають наукову свідомість визнати свої
власні межі. Говорячи про досвід історичної традиції,
Г. Гадамер стверджує, що існує два бачення і розуміння
історії. З одного боку, це історичні дослідження, відкриті
факти, а з іншого боку, історичною істиною Г. Гадамер
називає «дух епохи», який непідвласний ніякій
науковій раціоналізації. Таким чином, герменевтичні
студії виходять з досвіду мистецтва історичного
повір’я, намагаючись розкрити весь герменевтичний
феномен в його цілісному значені [1, c. 36]. Саме
цей досвід відкриває досвід істини, який не тільки
може бути теоретично обґрунтований, але і сам є
способом філософування. Таким чином, герменевтика, в
розумінні Г. Гадамера, не є методологією наук про дух,
а постає досвідом, що виходить за межі методологічної
самосвідомості і пов’язує науки про дух з цілісністю
нашого досвіду осягнення світу [1, c. 36]. Г. Гадамер
з необхідністю наголошує на тому, що будь яке
дослідження мусить з’ясувати для себе мету, яку воно
ставить перед собою. Якщо такою метою є, наприклад,
мистецтво тлумачення текстів (традиційна філологія і
теологічна герменевтика), то питання про досягнення
істини знімається само собою.
Водночас, роздуми про те, що собою являє істина
в науках про дух не повинні прагнути до мислимого
виділення з історичного переказу, пов’язаність з яким
стала для нього очевидною. Навпаки дослідник, якщо він
ставить за мету осягнення досвіду істини певної епохи,
мусить відшукувати поняття в їх первинному значенні, а
не опиратися на власне розуміння даних понять.
Говорячи про розвиток сучасної історичної
свідомості, Г. Гадамер акцентує увагу на тому, що
наша увага більше прикута до того, що змінюється,
ніж до того, що залишається незмінним. Дану ситуацію
він називає всезагальним законом нашого духовного
життя. Перспективам, що відкриваються завдяки
досвіду історичних змін, постійно загрожує небезпека
деформації через те, що забуттю підлягає все, що
залишається сталим і не піддається змінам. Дану
ситуацію Г. Гадамер називає безперервним збудженням
нашої історичної свідомості, в наслідок чого з’являється
прагнення перед актом переоцінки історичних змін
опертися на вічний порядок світобудови і використати
людську природу для обґрунтування ідеї природного
права. Г. Гадамер наголошує на тому, що історичне
передання і світобудова життя утворюють єдність світу,
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в якому ми живемо: все це справжній герменевтичний
універсум, для якого ми відкриті і позбавлені
будь яких меж [1, c. 37]. Намагання зрозуміти цей
універсум означає, на думку Г. Гадамера, почати по–
іншому відноситися до всіх категорій понять, якими
користується сучасна наука. Відноситися по–іншому –
означає відкинути зарозумілість і уяснити для себе, що
власне розуміння і тлумачення не є чистою побудовою
із власних досягнень і принципів, але є продовженням
і розвитком філософської думки стародавніх часів.
Г. Гадамер стверджує, що сучасна наука і філософія
втратила зв’язок з історичними витоками філософії
і, як наслідок, почала надавати поняттям іншого, не
автентичного значення, що призвело до втрати незмінної
контенуальності [1, с. 38]. Про цю проблему говорив і
М. Гайдеггер, дорікаючи сучасній філософські традиції,
яка втратила начальне мислення античних філософів
досократичного періоду, таких як: Парменід, Геракліт,
Анаксимандр [5, с. 10].
Дана позиція Г. Гадамера про первинне значення
понять цілковито перекликається з філософським
поглядом М. Гайдеггера про начальне знання, що
містилося в філософії «начальних» мислителів.
Отже, на думку Г. Гадамера, гуманітарні науки не
потребують виправдання у своїй неповноцінності по
відношенню до природничих наук [1, c. 44], бо, саме
гуманітарні науки створили гносеологічні основи для
розвитку природничих наук. Сьогодні ми, практично,
ототожнюємо поняття «освіта» з поняттям «наука».
Однак, за словами Г. Гадамера, поняття «освіта»
започатковане гуманітарними науками. Г. Гадамер
називає такі суто гуманітарні поняття, як: «мистецтво»,
«історія», «творчість», «світогляд», «переживання»,
«геній», «внутрішній світ», «зовнішній світ», «стиль»,
«символ», тощо. Він вважає, що саме ці поняття містять
в собі безодню історичних конотацій. В той же час
термін «освіта» Г. Гадамер порівнює з арістотелівським
терміном «форма», з одного боку. З іншого боку, термін
«освіта» Г. Гадамер порівнює з терміном «формація»,
що означає не процес пізнання, а результат процесу
становлення. Термін «освіта», на думку Г. Гадамера,
можна ще інтерпретувати як культивацію завдатків
(розвиток чогось вже даного). В такому випадку метою
освіти є виконання вправ і слідування правилам, які в
майбутньому стануть звичкою. В результаті дослідження
поняття «освіта» Г. Гадамер робить висновок про те,
що неможливо зробити достовірне дослідження будь–
якого поняття без вивчення його історичного змісту.
Так, освіта – це суто історичне поняття; і саме про
історичний характер «збереження» необхідно вести
мову для того, щоб зрозуміти суть гуманітарних наук [1,
c. 47]. Дане твердження Г. Гадамер робить, посилаючись
на Г. Гегеля, який розробив вчення про освіту. В даному
контексті головною умовою для розвитку і існування
філософії є освіта, що на думку Г. Гадамера справедливо
і по відношенню до гуманітарних наук в цілому, бо буття
духа в своїй сутності пов’язане з ідеєю освіти [1, c. 47].
В «Феноменології Духу» Г. Гегеля Г. Гадамер
вбачає генезис розвитку самосвідомості і показує, що
сутність праці полягає в тому, щоб створити річ, а не
щоб її спожити. Працююча свідомість знову постає як
самостійна свідомість в самостійному існуванні, яке
праця надає речі. Праця – це приборкана пристрасть.
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Г. Гадамер цитує Г. Гегеля в наступному: в тій мірі,
в якій людина оволоділа ремеслом або вмінням,
вона досягла вправності в роботі, отримуючи, таким
чином, власне самовідчуття. Тільки тоді, коли людина
починає працювати, вона починає керуватися не
чужим, а власним розумом, тому, на думку Г. Гадамера,
абсолютно вірним є твердження про працю, що вона
освічує людину [1, c. 48].
Сучасний канадський дослідник філософії Г. Гада
мера Чарлз Тейлор, почесний професор університету
Макгілла, у своїй статті «Гадамер про природничі
науки» зазначив, що великим викликом нашого століття,
як для політики, так і для суспільних наук, є проблема
розуміння один одного. На його думку, Г. Гадамер
зробив великий внесок в розвиток філософської
думки ХХ століття, коли запропонував нову, відмінну
від попередніх, доволі дієву модель розуміння світу,
сформовану за межами етноцентризму і релятивізму.
Ч. Тейлор стверджує, що заслуга Г. Гадамера полягає
в тому, що він своїм методом вивів суспільні науки
з тіні природничих, коли надав суспільним наукам
окремий універсальний метод освоєння дійсності, не
використовуючи наукових методів [7, с. 126].
Таким чином, поставивши межі природничих наук,
Г. Гадамер розкрив сутність гуманітарних наук, яка, на
його думку, полягає в тому, щоб не констатувати «голу»
ефективність отриманих досягнень, а співвідносити
свою особисту мету з суспільними інтересами, воло
діти здатністю до абстрагування, пізнавати не людство,
як всезагальну одиницю, а окрему людину, в її способі
буття і відношенні до іншої людини і навколиш
нього світу. Г. Гадамер робить висновок про те, що з
допомогою чистої раціональності неможливо пізнати
життя, світ, історію, адже єдиним способом осягнути
сферу життєвого є осягнення її з середини. На відміну
від Ф. Шлейєрмахера і В. Дільтея, Г. Гадамер розглядає
розуміння як процес злиття горизонтів. Лише усвідом
лення герменевтом власної історичної обумовленості,
проникнення в історичну ситуацію, сприяє подоланню
партикулярності і приводить дослідника до творення
більш глибокого, більш широкого, нового горизонту.
Дана робота потребує подальшого наукового дослід
ження і містить глибоку дослідницьку перспективу.
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The problem of «Truth» in the context of correlation of humanities
and natural sciences in the philosophy of H. Gadamer
To Gadamer, there is a so–called tension in modern world between the truth
and scientific method. Philosopher shows the logical self–reflection that accompanied
the development of the humanities in the XIX–th century is wholly governed by the
model of the natural science. At the same time, Gadamer shows, that it is not correct
to interpret humanities by analogy to the natural sciences. For this reason, Gadamer
is concerned to seek the experience of truth that transcends the domain of scientific
method. His method of comprehension of reality lies outside science and connected
to modes of experience: with the experiences of philosophy, of art, and of history
itself. To his mind, philosophy, art, history are modes of experience in which a truth is
communicated that cannot be verified by the methodological means proper to science.
Keywords: History, truth, natural sciences, humanities, understanding, science,
scientific method, education, cognition.
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Психологические интерпретации
социального неравенства на примере
иррационалистической философии
Фридриха Ницше
Рассматривается проблема социального неравенства в контексте
социально–философских воззрений Ф. Ницше. В этой связи анализируются
социально–философские воззрения Ф. Ницше в контексте его иррациона
листических интерпретаций причин социального неравенства.
Производится обзор состояния отечественных исследований, которые в
той или иной мере касаются проблем осмысления общественного бытия сквозь
призму ницшеанской философии.
Указывается, что анализ социально–философских воззрений Ф. Ницше
имеет цель расширить современные представления о роли психологических
элементов в бытии социума как предпосылки формирования в нем вертикальных
отношений, а также иерархической структуры. Отмечается, что данный
анализ производится в рамках применения исторического, логического
диалектического и герменевтического метода.
Делается вывод, что интерпретация Ф. Ницше причин социального
неравенства является продуктивной для осмысления современных
общественных проблем касающихся, прежде всего, угроз свободному развитию
личности и ее самореализации в обществе. Отмечается, что продуктивный
анализ социальных проблем возможен с учетом не только иррациональных, но и
рациональных аспектов общественной жизни.
Ключевые слова: Фридрих Ницше, иррационализм, общество, элита,
масса, неравенство, иерархия, эксплуатация.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Воззрения Фридриха Ф. Ницше на проблему
социального неравенства в данной статье рассмат
ривается как составная часть его социально–полити
ческой концепции. Характерной особенностью этой
концепции является иррациональный подход автора
к рассмотрению проблем социума, а так же идея
всестороннего кризиса западной цивилизации.
Актуальность анализа феномена социального нера
венства в контексте социально–политической кон
цепции Ф. Ницше заключается в стремлении лучше
понять систему вертикальных современных социальных
отношений, расширить представления о роли психологи
ческих, иррациональных элементов в социальном про
цессе, что, в конечном счете, в дальнейшем может помочь
выработке оптимальных путей общественного развития.
Анализ научных исследований. В целом социальный
аспект философии Ф. Ницше занимает достаточно
существенное место. В то же время отечественных
исследований, которые бы были посвящены именно
данному аспекту ницшеанской философии сравнительно
немного. Это касается и анализа феномена социального
неравенства как составной части воззрений немецкого
философа на общество. Социально–политическая кон
цепция Ф. Ницше, как правило, если и затрагивается, то
в контексте культурологических, правовых, моральных и
иных проблем его философии.
Среди украинских исследователей, работы кото
рых внесли значимый вклад в изучение социально–
философских воззрений Ф. Ницше можно выделить
следующих: А. К. Бычко, В. Панченко, Н. В. Загурская,
Н. Н. Емельянова, В. П. Горбатенко, Г. Е. Аляєв,
Т. В. Лютий.
Среди современных украинских исследователей,
работы которых посвящены именно социальным аспек
там ницшеанской философии, следует выделить таких:
О. В. Марущак [6], Л. В. Харченко [11], В. О. Кордун
[5], И. О. Горбова [3].
Таким образом, социальная тематика ницшеанской
философии достаточно востребована украинскими
исследователями, в то же время многие аспекты данной
тематики остаются еще не исследованы.
Целью данной статьи является: расширение
представлений о роли психологических элементов
в бытии социума как предпосылки формирования в
нем вертикальных отношений, а также иерархической
структуры. Анализ социально–философских воззрений
Ф. Ницше в контексте его иррационалистических
интерпретаций причин социального неравенства.
Для достижения этой цели следует решить ряд задач:
– рассмотрение онтологических предпосылок в по
нимании Ф. Ницше природы социального неравенства;
– сравнение моделей социального взаимодействия
внутри и между социальными классами, в частности,
отношения элиты и массы;
– анализ элитарной теории Ф. Ницше в полеми
ческом контексте социальных воззрений иных значимых
мыслителей, а также в контексте современных социаль
ных исследований;
– сравнительный анализ элементов рационального
и иррационального, объективного и субъективного в
социально–историческом процессе;
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– влияние идей Ф. Ницше на социально–философ
скую мысль.
Психологический подход к осмыслению проблем
жизни социума давно и оправданно апробирован
многими исследователями, в том числе, и исследо
вателями в философской сфере. Поэтому, если говорить
именно об истоках философской рефлексии по поводу
роли психологического в жизни общества, безусловно,
следует уделить внимание такому выдающемуся фило
софу иррационалистического направления как Фридрих
Ницше.
Говоря о философии Ф. Ницше в ее связи с психо
логическими интерпретациями социального неравенства,
речь, прежде всего, пойдет об анализе отношений
между классом господ (аристократией) и классом
рабов (чернью) как это непосредственно представлено
в философии немецкого мыслителя. Говоря же
более современным языком, в данной работе будут
рассмотрены отношения между правящей элитой и
остальной общественной массой. В данном контексте
следует сразу обратить внимание, что характерным
моментом для социальных воззрений Ф. Ницше является
не только психологизм, но и биологизм.
Рассматривая биологические и психологические
моменты в воззрениях Ф. Ницше относительно
общества, всегда следует помнить о более широком
философском, культурном контексте идей немецкого
философа, по отношению к которым, первые носят
подчиненный характер. Как отмечает российский
исследователь А. Н. Мочкин: «В отличие от А. Шопен
гауэра, у которого аргументация носила подчеркнуто
биологический характер, делающий его консерватизм
как бы исходящим из природно–биологической
сущности рода Человек, консерватизм Ф. Ницше – это,
прежде всего «эстетизм», исторический редукционизм,
хотя и биологии все же отводится большое место.
И если А. Шопенгауэр только мечтал о реализации
платоновской республики как своеобразной аристокра
тической, евгеническим выведенной «касте деспотов»,
то Ф. Ницше прямо указывает: «рабство принад
лежит к сущности культуры» [7, с. 157–158]. Таким
образом, представляется оправданным мнение, что
абсолютизировать моменты биологизма да и психо
логизма в философии Ф. Ницше не следует, они носят
скорее инструментальный характер, хотя это никоим
образом не умоляет важности их исследования.
Переходя к непосредственному анализу ницшеанской
интерпретации причин социального неравенства,
следует указать на естественность самого феномена
неравенства между людьми в понимании Ф. Ницше.
По этому поводу немецкий мыслитель не проявлял
особого оптимизма относительно будущего западной
цивилизации с ее демократическими ценностями.
Необходимость построения элитарного общества у него
также вытекала из сущности самой жизни, которая «по
существу своему есть присваивание, нанесение вреда,
преодолевание чуждого и более слабого, угнетение,
суровость, насильственное навязывание собственных
форм, аннексия и по меньшей мере, по мягкой мере,
эксплуатация» [8, с. 380].
То есть, несправедливость возникает не вследствие
исторического развития общества, и не человек ее
объективно создает своими действиями, она является
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или некой объективной данностью, законом природы с
которым бороться бессмысленно и надо ему следовать,
или, как та же эксплуатация «находится в связи с
сущностью всего живого, как основная органическая
функция, она есть следствие действительной воли к
власти, которая именно и есть воля жизни» [8, с. 381].
Попытки устранить эксплуатацию из общественных
отношений, стремление избегать насилия как следствия
эксплуатации характеризуется Ф. Ницше как «воля
к отрицанию жизни, принцип распада и гибели» [8,
с. 381].
Как отмечает Г. Бирюкова, «относительно тезиса
Ницше о естественности эксплуатации, а, значит,
и естественности иерархического общества, пред
ставляет интерес общий вывод этологов относительно
автократического режима правления в человеческом
обществе: этот тип управления основан на наслед
ственном инстинкте. То есть, с точки зрения этологов,
автократическим государство становится в том случае,
когда им не управляют, или когда им управляют
неверно. И тогда люди «самособираются» (подобно
кристаллам) в иерархические пирамиды. Власть же
является прямым проявлением иерархических отно
шений» [1, с. 25]. В данном случае важно подчеркнуть
тезис об инстинктивном характере феномена иерархии.
В той или иной пропорции вертикальные отноше
ния присутствуют во всех известных человеческих
общностях, эти же отношения можно наблюдать
и во многих животных сообществах. Поэтому
вполне можно согласиться с Ф. Ницше в том, что
иерархичность является естественной формой для
общественного устройства. Важно так же то, что
философ, говоря об иерархии, явно предпочитает делать
это в психологических и, как будет показано далее, в
биологических терминах, которые в некоторых случаях
вполне могут быть отнесены к объективным факторам в
жизни общества. В любом случае, можно говорить, что
в сфере общественного Ф. Ницше менее субъективен,
нежели в своих общефилософских воззрениях.
Возводя понятие эксплуатации в ранг некого
естественного закона, Ф. Ницше все же не абсолю
тизирует ее окончательно. Он считает, что данное
явление присуще только межгрупповым отношениям,
внутри однородных социальных групп эксплуатация
отсутствует, или, во всяком случае, она им не присуща:
«И та корпорация, отдельные члены которой, как
сказано ранее, считают себя равными – а это имеет
место во всякой здоровой аристократии, – должна
сама, если только она представляет собою живой,
а не умирающий организм, делать по отношению к
другим корпорациям всё то, от чего воздерживаются её
члены по отношению друг к другу: она должна быть
воплощённой волей к власти, она будет стремиться
расти, усиливаться, присваивать, будет стараться
достигнуть преобладания» [8, с. 381].
Итак, внутри одной корпорации ее члены воздер
живаются не только от эксплуатации, но и от конку
ренции. Что касается собственно понятия эксплуата
ция, то здесь еще как–то можно согласиться с
Ф. Ницше, – очевидно, что характер отношений внутри
группы отличен от ее способа отношений с другой, не
равной ей по статусу группой. Но ведь, если довести
до логического конца размышления Ф. Ницше, то
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эксплуатация, в какой–то степени должна быть
присуща и внутригрупповым отношениям. Ведь, если
эксплуатация универсальный закон жизни, то он должен
и проявляться универсально.
Член элиты, отдаваясь своему инстинктивному
стремлению к эксплуатации «как первичной функции»
должен так же стремиться к доминированию и
использованию в своих целях коллег по социальному
статусу так же, как он стремиться к господству и
использованию членов других социальных групп. На
это указывает в частности А. Токвиль: «Ни одно элитное
сословие никогда не сможет удовлетворить всех своих
честолюбивых устремлений; в его среде всегда больше
талантов и страстей, чем возможностей их применения.
И там всегда можно встретить значительное число
людей, не умеющих быстро сделать карьеру, пользуясь
привилегиями сословия, и тогда они избирают другой
путь, чтобы выдвинуться: они начинают резко выступать
против привилегий этого сословия» [9, с. 206].
Однако Ф. Ницше предпочитает не углубляться в
характер отношений внутри класса господ, его больше
интересуют межклассовые отношения. Но если в целом
посмотреть на его высказывания относительно этого
вопроса, то представляется, что мыслитель был склонен
к идеализации внутриклассовых отношений. Это
особенно бросается в глаза, когда Ф. Ницше, отрицая
эксплуатацию внутри класса (с чем в целом можно
согласиться), отрицает так же наличие и, в первую
очередь, желательность в нем и конкуренции. С этим
уже согласиться никак нельзя. Известно ведь, что в
природе происходит не только межвидовая борьба, но и
внутривидовая, при этом, последняя так же естественна,
как и первая. В обществе наблюдается та же картина, –
отношения между членами одной группы носят не
только партнерский, но и конфронтационный характер,
источником которого как раз и является конкуренция.
В то же время следует отметить, что Ф. Ницше имел
в виду скорее идеал к которому следует стремиться,
нежели реальное положение дел, которое, как и вся
предыдущая история человечества, не дает примеров
подобного гармоничного сосуществования верхов.
С чем же связывает Ф. Ницше достижение такого
идеального состояния в будущем? – Связывает он это
с иррациональным принципом: «Есть инстинкт
распознавания ранга, который более всего является
признаком высокого ранга; есть наслаждение,
доставляемое нюансами почитания, и оно указывает на
знатное происхождение и связанные с ним привычки»
[8, с. 388].
Можно сделать вывод, что, во–первых: знатных
людей от прочих отличает наличие у них определенных
эмоциональных реакций, которые, видимо, присущи им
имманентно, а во–вторых, идентификация «своих» в
среде знатных обеспечивается через инстинкт, благодаря
которому также, видимо, происходит блокирование
агрессивных намерений к членам своей группы. Не
касаясь вопроса правомерности или неправомерности
этой идеи, следует сразу же указать на ее противоречие
с общефилософской позицией Ф. Ницше. Мыслитель
не устает повторять, что сущностью всякой жизни
являются отношения господства и подчинения,
движимые волей к власти. В данном же случае
Ф. Ницше, по сути, ограничивает универсальность
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данного принципа, исключая его из сферы отношений
внутри класса господ. «Обмен почестями и правами
(среди равных) также относится к естественному
порядку вещей, являясь сущностью всяких отношений»
[8, с. 389].
Итак, стремясь превознести иерархическую систему,
Ф. Ницше даже в ущерб своим же философским
воззрениям идеализирует класс господ и игнорирует
правомерное мнение, высказанное в частности
А. Токвилем о том, что «Нужно остерегаться переносить
на все сословие качества отдельных его представителей»
[9, с. 206].
Начав обоснование концепции иерархического
общества с идеи естественности эксплуатации, философ
и все дальнейшее обоснование этой идеи старается
заключить в рамки данного принципа.
Так, мыслитель указывает на естественную
предрасположенность масс к тираническим формам
правления: «Фабрикантам и крупным торговым пред
принимателям, по–видимому, слишком не хватало
до сих пор всех тех форм и отличий высшей расы,
которыми только и становятся личности интересными;
обладай они благородством потомственного дворянства
во взгляде и осанке, может статься, и вовсе не
существовало бы социализма масс. Ибо эти последние,
по сути, готовы ко всякого рода рабству, предположив,
что стоящий над ними повелитель постоянно
удостоверяет себя как повелителя, как рожденного
повелевать, – и делает это благородством своей формы»
[8, с. 379].
Иначе говоря, массам легче подчиняться людям,
которые заведомо наделены отличными, превосходными
по сравнению с массой качествами, и носителями этих
качеств, по Ф. Ницше, являются представители высшей
расы, на практике – представители потомственного
дворянства. Многое в этой идее действительно
представляется оправданным.
Если оценивать эту идею с точки зрения психологии
масс, психологии общества, то действительно, на
многих исторических примерах можно увидеть,
что люди в своей массе легче покоряются сильным,
выдающимся, харизматическим личностям, каковыми
были Сталин, Ленин, Гитлер, Наполеон и др. При этом,
как правило, в период их правления жизнь большинства
людей значительно ухудшалась, так как происходили
крупные социальные, политические и иные потрясения.
Однако на любви масс к тиранам это практически
не отражалось. И, наоборот, в демократических
государствах народ зачастую негативно относится к
конкретным представителям государственной власти,
к людям, которые ее в данный момент олицетворяют,
особенно в кризисных условиях, хотя при этом доверие
к самому принципу правления сохраняется. «Граждане в
демократическом обществе, – пишет А. Токвиль, – часто
испытывают ненависть к конкретным представителям
центральной власти, но они всегда любят саму эту
власть» [9, с. 485].
По большому счету, в обществе всегда боролись
две разнонаправленные тенденции: с одной стороны
желание «сильной руки», а с другой стороны –
стремление к свободе.
Общий тезис Ф. Ницше о том, что массовый человек
в социально–политической сфере крайне инертен, не
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обладает способностью к критическому мышлению,
близок к позициям психологов. Так, в частности,
основатель теории коллективного бессознательного
К. Г. Юнг по этому поводу отмечает: «Масса подавляет
проницательность и вдумчивость, на которые еще
способна отдельно взятая личность, и неизбежно
приводит к доктринерской и авторитарной тирании» [12,
с. 56]. «Чем больше масса, тем ничтожнее индивид» [12,
с. 63].
Фрейд, придя в ужас от торжества бессознательного
в толпе, обратил особое внимание на то, что когда мы
имеем дело с массами людей, то становится очевидным,
что обессиливается психическая надстройка, сознание,
разное у разных людей. Более того, обнажается
фундамент психики – бессознательное, у всех людей
одинаковое. Сущностью массовой души оказываются
эмоциональные связи, инстинкты «Масса легковерна и
чрезвычайно легко поддается влиянию, она некритична,
неправдоподобного для нее не существует. …Тот
кто хочет на нее влиять, не нуждается в логической
проверке своей аргументации, ему подобает живописать
ярчайшими красками, преувеличивать и всегда
повторять то же самое» [10, с. 78–79].
Следует подчеркнуть, что проблема роста репрес
сивных тенденций в современном обществе со стороны
массы по отношению к индивиду не ограничиваются
сугубо психологическими интерпретациями.
«Крушение гуманизма – центральная тема культур
философской рефлексии мыслителей Запада после
Второй мировой войны, – пишет в своем исследовании
западной философии культуры Б. Л. Губман. – Именно
тогда формируется современная версия теоретического
антигуманизма, провозглашающая смерть человека
в культуре XX столетия. На поверку она оказалась
кульминацией горьких размышлений западных мысли
телей о несбыточности ренессансных надежд на
торжество общегуманистических начал в общественной
жизни. Нивелировка человека безликими социальными
структурами, его растворение в них привлекли внимание
представителей различных направлений философии
XX в. – неомарксистов, сторонников структурализма и
постструктурализма и др.» [4, с. 129].
Согласно Хоркхаймеру, то обстоятельство, что
люди действуют как члены «неразумного социального
организма, является основанием для признания
иррациональности, «непонятности» истории. «Вся
история до наших дней по своей сути не может быть
понята, понятным в ней являются лишь индивиды
и отдельные группы, хотя их тоже нельзя понять до
конца, так как в силу своей внутренней зависимости
от бесчеловеческого общества они и в сознательном
действии еще во многом представляют собой
механические функции» [13, s. 28].
Подобные оценки помимо того, что они созвучны
духу философии Ф. Ницше, в целом отражают все
возрастающую сложность социальной проблематики.
В лице Ф. Ницше и его последователей социальная
философия отразила нарастающий кризис в совре
менных общественных отношениях, которые приобре
тают все более негативный характер. И как видно,
иррационализм в этом смысле оказался весьма важным
инструментом для освещения насущных социальных
проблем.
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С этих позиций стремление Ф. Ницше к оправданию
идей иерархического общества представляется вполне
оправданной. В самом широком смысле, здесь можно
вычленить даже рациональное зерно. Если масса, народ
неспособен к самоуправлению и при этом тяготеет к
харизматическим диктаторам, то модель иерархического
общества, в котором высший слой составляет знать –
оптимальна. С одной стороны – механизм преемст
венности и легитимности власти крайне прост – он
обеспечивается через наследственность; с другой
стороны – вопрос об удержании власти сводится
исключительно к харизматическим качествам правящей
аристократии.
По сути дела, диктатура или иерархическое
общество должно решить всего один вопрос: как
обеспечить психологический контроль над подчинен
ными. Та же демократия для своего самосохранения
должна решать массу иных вопросов, начиная от
экономических и кончая вопросами национальной
политики или местного самоуправления. Исходя из
этого, понятно, в чем состоит логичность, и даже
рациональность Ф. Ницше. Проблему надо решить
оптимальным образом. Легче решить одну, корневую
проблему, нежели биться над решением множества
вытекающих из нее проблем.
Если представить себе, что в обществе могла
бы сформироваться такая идеальная аристократия,
которая могла бы внушить подданным безусловное к
себе почтение, то, возможно, политический процесс
крайне упростился. Возможно даже, что хватило бы для
удержания власти одной монолитности правящей элиты.
Однако, как показывает практика, такое идеальное
состояние для общества недостижимо. На практике
элита никогда не являлась абсолютно монолитной
(вспомним хотя бы борьбу между знатью за престол в
странах средневековой Европы) и уж конечно, ни одно
из известных в истории обществ не смогло непрерывно
генерировать харизматических лидеров.
Но если допустить возможность, что эти проти
воречия будут сняты и будет создано общество с
монолитной элитой, которой имманентно будет присуща
харизматичность? Будет ли это достаточным основанием
для удержания стабильности общества? На данный
риторический вопрос невозможно дать однозначный
ответ. Можно лишь отметить, что Ф. Ницше однозначно
ответил бы на него положительно. Для философа
единственно существенными в жизни общества
являются психологические основания – значит надо
создать такую систему власти, которая бы опиралась на
них. Поэтому для немецкого философа аристократия –
это не отжившее свое социальное образование, а един
ственная надежда на будущее гармоничное общество
или скорее его идеал.
В связи с рассмотрением психологической, субъек
тивной природы общества, следует также обратить
внимание и на другую часть проблемы, а именно –
объективные факторы в жизни общества, которые сам
Ф. Ницше практически полностью игнорировал.
Состояние покорности масс тирании может длиться
долго, но не бесконечно, в конце концов, всегда
наступает такой момент, когда никакой авторитет власти,
никакая личная харизма уже не может компенсировать
недовольство народа своим угнетенным состоянием.
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И здесь первую роль играют именно объективные,
прежде всего, экономические факторы.
Практика показала, что любая политическая система
остается стабильной только до тех пор, пока она не
тормозит экономическое развитие, или, по крайней
мере, пока она в состоянии поддерживать стабильное
экономическое состояние. Когда обеспечивается пусть
не высокий, но стабильный уровень жизни большинства
населения, недовольство существующим порядком,
если оно имеет место, как правило, не выливается
в опасные для существующего строя формы. Та же
феодальная система, где знать олицетворяла то, к чему
предлагает стремиться Ф. Ницше, просуществовала
ровно до того момента, до которого она соответствовала
экономическим требованиям. Как только она стала
противоречить развитию экономики, ее судьба была
предрешена. Новые товарно–денежные отношения
через буржуазные революции уничтожили феодализм
в Европе и установили новую, соответствующую
им капиталистическую систему. Недовольство даже
социальными, политическими и иными реалиями в
данном случае представляются вторичными.
К тому же надо учесть, что «инертность массы»
все же понятие относительное. Как отмечает Альфред
Вебер, «самым опасным заблуждением, самой опасной
ошибкой Ницше было вводить эти массы в его
концепцию существования как простой «передаточный
материал», как нечто душевно и духовно безразличное.
Масса – динамический и поэтому активный, требующий
активной оценки фактор каждого исторического и
культурного процесса. И насколько сильно именно в
сегодняшнем процессе! Только фантазер может этого не
замечать» [2, с. 492].
Итак, тезис Ф. Ницше о том, что для управления
обществом достаточно иррациональных оснований
в виде генетического благородства правящих, перед
которым массы в силу своей природы преклоняются и
которому повинуются, представляется недостаточным,
по крайней мере, с точки зрения исторической практики.
Чтобы постоянно держать массы в повиновении
недостаточно
только
того,
чтобы
«повелитель
постоянно удостоверял себя как повелителя рожденного
повелевать», необходимо еще экономическое и иное
обеспечение. В любом случае, рассматривая социально–
политические процессы, нельзя полностью сбрасывать
со счетов ни иррациональные, ни рациональные
основания.
Выводы. Проблема социального неравенства как
аспект социально–философских воззрений Ф. Ницше
в первую очередь опирается на онтологические
обоснования им природы бытия, в том числе и
общественного, как иррационального по своей природе.
Воля власти как онтологическая константа определяет
и общественный процесс, в котором могут ситуационно
реализовываться различного рода психологические
реакции двух основных социальных групп – элиты
(господ) и массы (рабов).
Разделение общества по иерархическому принципу
естественно, так как это соответствует законам бытия.
Поэтому попытки нарушить иерархию и создать
горизонтальные отношения в обществе Ф. Ницше
считает вредоносными и для самого общества и для
культуры. В контексте этого тезиса немецкий мыслитель
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осуществляет критику западной демократии как примера
упадка культуры и деградации общества.
В то же время, видятся слабыми попытки Ф. Ницше
обосновать отсутствие конкуренции внутри элиты,
по крайней мере, в отношении наличного историчес
кого опыта. Также полемичной является тенденция
абсолютизации немецким философом иррациональных
оснований в жизни общества. Следует согласится
с большинством исследователей, которые отмечают
необходимость учета рациональных моментов в со
циальных процессах. Хотя вопрос о паритете рацио
нального и иррационального многими исследователями
общества чаще решается в пользу последнего.
С другой стороны, следует признать весомый
вклад Ф. Ницше в осмысление феноменов массовой
психологии и особенностей массового поведения и
восприятия. Так, переосмысливая идеи Ф. Ницше можно
говорить об «агрессивной инертности» масс, которая
зачастую подавляет стремления индивидов к творчеству,
свободе, самореализации. Безусловно, Ф. Ницше
является идейным предтечей современной критики
массового общества и массовой культуры.
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Psychological interpretation of social inequality on the example
of Friedrich Nietzsche’s irrationalism philosophy
The article deals with the problem of social inequality in the context of
Nietzsche’s social and philosophical views. In this connection, it analyzes the socio–
philosophical views of Nietzsche in the context of its irrational interpretations of the
causes of social inequality.
It reviews the status of domestic research, which in one way or another relate
to problems understanding of social life through the prism of Nietzsche’s philosophy.
It is stated that the analysis of the Friedrich Nietzsche’s socio–philosophical
ideas aims to expand the current understanding of the role of psychological elements
in the being of society as a prerequisite for the formation of vertical relationships in it,
as well as a hierarchical structure. It is noted that this analysis is carried out within
the framework of the application of the historical, logical and dialectical hermeneutic
method.
It is concluded that the Nietzsche’s interpretation of causes of social inequality is
productive for the understanding of contemporary social problems relating to, first of
all, threats to free development of the personality and its self–realization in society. It
is noted that a productive analysis of social problems is possible, taking into account
not only irrational, but rational aspects of public life.
Keywords: Friedrich Nietzsche, irrationalism, the society, the elite, mass,
inequality, hierarchy, exploitation.
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Психологічні інтерпретації соціальної нерівності
на прикладі ірраціональної філософії Фрідріха Ніцше
Розглядається проблема соціальної нерівності в контексті соціально–
філософських поглядів Ф. Ніцше. У зв’язку з цим аналізуються соціально–
філософські погляди Ф. Ніцше в контексті його ірраціоналістичних
інтерпретацій причин соціальної нерівності.
Проводиться огляд стану вітчизняних досліджень, які в тій чи іншій мірі
стосуються проблем осмислення суспільного буття крізь призму ніцшеанської
філософії.
Вказується, що аналіз соціально–філософських поглядів Ф. Ніцше має
на меті розширити сучасні уявлення про роль психологічних елементів в
бутті соціуму як передумови формування в ньому вертикальних відносин, а
також ієрархічної структури. Відзначається, що даний аналіз проводиться в
рамках застосування історичного, логічного, діалектичного методу і методу
герменевтики.
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Робиться висновок, що інтерпретація Ф. Ніцше причин соціальної
нерівності є продуктивною для осмислення сучасних суспільних проблем,
які стосуються, перш за все, загроз вільному розвитку особистості і її
самореалізації в суспільстві. Відзначається, що продуктивний аналіз соціальних
проблем можливий з урахуванням не тільки ірраціональних, але і раціональних
аспектів суспільного життя.
Ключові слова: Фрідріх Ніцше, ірраціоналізм, суспільство, еліта, маса,
нерівність, ієрархія, експлуатація.
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Естетичні погляди Айн Ренд
Погляди американського філософа і письменниці Айн Ренд (1905–1982)
на навколишній світ, людство, взаємини між людьми являють собою цілісну
систему, що охоплює усі основні розділи філософії. Окремий інтерес становить
аналіз естетичної концепції «романтичного реалізму», яка є складовою
частиною розробленої письменницею філософії об’єктивізму.
Встановлено, що згідно трактуванню Айн Ренд, головною рисою
романтизму, як естетичного напряму, є визнання здатності людини до
вольового акту. Вольовий акт у даному випадку не має ніякого відношення до
містики, а є здатністю розуму, тобто результатом розумових здібностей
людини.
Романтичне мистецтво, у розумінні Айн Ренд, має керуватися принципом
Аристотеля і показувати речі не такими, якими вони є, а такими, якими вони
могли б бути і повинні були б бути. Відповідно з цим, романтизм повинен
поєднуватися з реалізмом. Створюваний відповідно до цінностей автора
твір мистецтва має узгоджуватися з реальністю і не виходити за рамки
раціонального.
Крах романтизму в естетиці, на думку Айн Ренд, стався через нерозуміння
його істинної сутності і внаслідок домінування в культурному житті
ірраціоналістичних та детермінистичних поглядів.
Ключові слова: Айн Ренд, романтичний реалізм, вольовий акт, мистецтво,
натуралізм.

Погляди американського філософа і письменниці
Айн Ренд (1905–1982) на навколишній світ, людство,
взаємини між людьми являють собою цілісну систему,
що охоплює всі основні розділи філософії: метафізику,
епистемологію, етику, політичну філософію та
естетику. Спираючись на багату філософську спадщину
минулого вона зуміла синтезувати оригінальне вчення,
відродивши інтерес інтелектуальних еліт до вивчення
філософії, як науки наук. У 1962 р., на прохання
видавництва «Random House» Айн Ренд в кількох словах
характеризувала особливості своєї концепції таким
чином: в області метафізики – об’єктивна реальність;
в області епістемології – розум; в області етики –
особистий інтерес; в області політики – капіталізм.
Творчість Айн Ренд в останні роки активно
вивчається вітчизняними дослідниками (див., наприклад,
роботи [1; 2; 8]). Проте процес дослідження знаходиться
лише у початковому стані і не може бути визнаним
повним і завершеним.
У зв’язку з цим становить інтерес аналіз естетичних
поглядів американської письменниці, які є складовою
частиною розробленої нею філософії об’єктивізму.
Метою роботи є дослідження естетичних поглядів
американської письменниці та філософа Айн Ренд.
Своє естетичне сприйняття реальності письменниця
характеризувала як «романтичний реалізм». «Роман
тичний», тому що я зображую людину такою, якою
вона повинна бути, – писала вона, – «реалізм», оскільки
розміщую людей на цю землю тут і зараз, причому так,
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що це може бути застосоване до будь–якого розумного
читача, який поділяє їх цінності і хоче прикласти їх до
себе» [4, с. 228].
Згідно Айн Ренд, романтизм – це естетичне
спрямування, яке засноване на визнанні того, що
людина здатна до вольового акту. Мистецтво, вважала
письменниця, вибірково відтворює дійсність згідно з
метафізичними критеріями митця. Митець відтворює
ті її сторони, які відображають його фундаментальний
погляд на людину і буття. При формуванні погляду
на природу людини потрібно відповісти на головне
питання – чи здатні люди до вольового акту, тому що від
відповіді безпосередньо залежать висновки і оцінки, які
стосуються всіх властивостей, вимог та вчинків людини.
Стосовно до літератури логічні наслідки позитивної
або негативної відповіді на це питання визначають
форму ключових елементів твору. Якщо людина до
вольового акту здатна, то вирішальний аспект її життя –
це вибір цінностей; якщо вона вибирає цінності, то
повинна діяти, щоб досягти та/або зберегти їх; якщо це
так, вона повинна поставити перед собою певні завдання
і почати цілеспрямовану дію щодо їх вирішення.
Літературна форма, що виражає суть такої дії, – «сюжет»
(«цілеспрямована послідовність логічно пов’язаних
подій, які ведуть до кульмінації і розв’язки» [5, с. 84]).
Здатність до вольового акту, вважала Айн Ренд,
діє стосовно двох головних сторін людського життя:
свідомості і буття, тобто психологічної дії та дії
екзистенціальної, іншими словами, стосовно форму
вання людини і послідовності дій, які вона виконує у
фізичному світі. Таким чином, у літературному творі
і опис персонажів (їх психологічних властивостей),
і опис подій має відповідати поглядам автора на
роль цінностей у людській психіці і житті (згідно з
тією системою цінностей, яку він вважає істинною).
Персонажі, створені письменником, – це абстрактні
проекції, а не відтворення конкретних осіб; вони
вигадані, а не списані з натури, з конкретних людей,
яких знав автор. Особливі характери конкретних осіб
просто свідчать про те, що ці особи саме таким чином,
а не іншим обирають цінності. У цих характерів немає
ніякого більш широкого метафізичного значення, вони
лише слугують матеріалом для вивчення загальних
принципів людської психіки і аж ніяк не повністю
розробляють який–небудь характер.
Якщо людина до вольового акту не здатна, то її
життя і характер визначаються силами, які непідвладні
її контролю. Якщо це так, то вибирати цінності вона не
може, а значить, ті цінності, якими вона, здавалося б,
володіє, є ілюзією, що формується силами, яким вона не
може чинити опір. Звідси випливає, що людина не може
досягти своїх цілей або включитися в цілеспрямовану
дію, а якщо вона спробує навіть створити ілюзію такої
дії, ці сили її здолають і поразка (або випадковий
успіх) не буде мати стосовно її дій ніякого відношення.
Літературна форма, що виражає суть таких поглядів, –
«безсюжетність» (оскільки неможлива ні цілеспрямована
послідовність дій, ні логічна безперервність, ні
розв’язка, ні кульмінація).
Якщо характер людини і перебіг її життя
породжені невідомими (або незбагненними) силами,
то автор не винаходить події та персонажів, а списує
їх з конкретних осіб і подій. Заперечуючи будь–який

150

Гілея

ефективний принцип мотивації в людській психіці, він
не може вигадувати людей, може тільки спостерігати
їх, як спостерігає неживі предмети, і відтворювати,
сподіваючись, що при цьому з’явиться якийсь ключ до
невідомих сил, які керують нашою долею.
Вибір позитивної або негативної відповіді на
питання про здібність людини до вольового акту і,
відповідно, логічні наслідки, що випливають із цього
вибору, вважала Айн Ренд, є основою для формування
двох принципово різних естетичних напрямів, які вона
називала романтизмом і натуралізмом.
Немає підстав стверджувати, говорила філософ, що
автор свідомо здійснює цей вибір, свідомо розпізнає і
застосовує його наслідки в своїй творчості. «Мистецтво
швидше породжується підсвідомістю, відчуттям життя,
ніж філософськими переконаннями» [7, с. 319]. Вибір
здійснюється швидше підсвідомо, оскільки творчі люди,
як і інші люди, рідко формулюють своє відчуття життя
у свідомих категоріях. Оскільки відчуття це у них може
бути таким же суперечливим, як у будь–якої людини,
то межа між романтизмом і натуралізмом не завжди
послідовно витримується в межах конкретного твору.
Однак, досліджуючи сферу мистецтва і вивчаючи готові
твори, стверджувала філософ, можна помітити, що міра
зв’язності логічних наслідків переконливо показує силу
певних філософських установок.
Аналізуючи історію розвитку романтизму, Айн Ренд
вважала, що романтизм виник у ХІХ ст. як результат
(значною мірою підсвідомий) впливу двох потужних
чинників – аристотеліанства, який звільнив людину,
затвердивши могутність її розуму, і капіталізму, який
дав розуму свободу втілювати свої ідеї на практиці.
Причому другий фактор, на думку письменниці, логічно
походив з першого. Говорячи про вплив Аристотеля,
Айн Ренд зазначала, що мова йде не про філософію
Аристотеля, оскільки його теоретичний вплив на той
час вже давно зник, а про аристотелеве відчуття життя
(емоційну підсвідому оцінку людини і буття в цілому).
Романтики брали своє відчуття життя з тогочасної
культурної атмосфери. Людей п’янило почуття
свободи, усі давні бастіони тиранії – церква, держава,
монархія, феодалізм – потерпали крах, перед людьми
відкривалися нескінченні дороги у всіх напрямках,
та для тільки що вивільненої енергії не було ніяких
перешкод. Саме тоді в основу естетики романтизму, на
думку Айн Ренд, був покладений великий філософський
принцип, сформульований Аристотелем, який сказав,
що у філософському плані література важливіше історії,
оскільки «історія показує речі такими, які вони є, тоді як
література показує їх такими, якими вони могли б бути і
повинні були б бути» [3, с. 294].
Даний принцип і є, в розумінні письменниці,
принципом «романтичного реалізму». Слова «те, що
повинно було б бути» означають, що відтворення
реальності у мистецькому творі відбувається згідно
з цінностями автора. «Те, що могло б бути» – це все,
що узгоджується з реальністю, на відміну від фантазії.
Фантазія – повноправний елемент творчого процесу,
але треба вміти нею користуватися, не виходячи за
рамки раціонального. Правильна фантазія повинна
узгоджуватися з реальністю. Відтворена митцем реаль
ність не повинна являти собою містичний четвертий
вимір, який не відповідає реальним фактам.
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Помилкове розуміння сутності романтизму привело
в ХІХ ст. до одного з найбільш сумних непорозумінь в
історії культури, вважала письменниця. В естетичному
плані романтики були бунтарями і новаторами. Вони
не розглядали свій бунт у філософських категоріях
і бунтували в ім’я свободи творчості, головним
чином, проти естетичного «істеблішменту» тих часів,
класицизму. Класицизмом був розроблений набір
довільних і дуже докладних правил, які претендували
на те, щоб бути остаточними і абсолютними критеріями
естетичної цінності. Хоча класицисти не могли сказати,
чому потрібно приймати їх правила (крім звичайного
відсилання до традиції, вченості і престижу давнини),
ця школа сприймалася як представник розуму. На
противагу класицизму романтизм був сприйнятий
сучасниками естетичною школою, заснованою на
перевазі почуттів. У різних формах це визначення
збереглося до теперішнього часу і, на думку Айн Ренд,
є типовим проявом нефілософського підходу до явищ
культури.
Аналізуючи причини появи такого визначення,
письменниця зазначала, що романтики привнесли в
мистецтво перевагу цінностей, яких не вистачало в
побитих, нудних, багаторазово використаних класици
стичних догмах. Цінності (і ціннісні судження) – це
джерело почуттів. Емоційне багатство втілювалося у
творчості романтиків так само, як і яскравість, уява,
своєрідність і всі інші плоди ціннісно–орієнтованого
світогляду. Ця сторона була найпомітнішою в новому
русі, і тому її, без подальших з’ясувань, визнали її
головною характеристикою. Уваги ж на те, що перевага
цінностей в людському житті не є первинною і
ґрунтується на здатності до вольового акту, а отже, що
романтики з філософської точки зору – це поборники
волі (яку можна вважати коренем цінностей), а не
почуттів (які виявляються наслідком), звернено не було.
Ще більш глибоке питання про здатність розуму до
вольового акту взагалі не ставилося. Різноманітні теорії
свободи волі були більшою частиною позарозумні,
посилюючи тим самим зв’язок вольового акту з
містикою.
Плутанина навколо терміна «романтизм», вважала
письменниця, була посилена філософами, що наліпили
ярлик «романтиків» на деяких мислителів (наприклад,
Шеллінґа і Шопенгауера), які були визнаними
містиками, що відстоювали верховенство емоцій,
інстинктів і волі над розумом. Ця течія в філософії не
була всерйоз пов’язана з романтизмом в естетиці, і
не варто плутати їх між собою, вважала Айн Ренд. «З
порочною люттю, з ненавистю до життя «романтичні»
філософи вихваляли вольовий акт, створюючи культ
капризу, тоді як самі романтики захищали його в ім’я
тутешніх, земних цінностей. В сутності, сонячне світло
Віктора Гюго діаметрально протилежне отруйному
бруду Шопенгауера. Тільки внаслідок філософської
недобросовісності вони могли потрапити в одну
категорію» [5, с. 107–108].
Тема вольового акту є визначальною в розумінні
романтизму, вважала письменниця. Не менш важливо
також усвідомити, казала вона, що вольовий акт – це
продукт наших розумових здібностей.
Захищаючи позиції романтичної школи, Айн
Ренд в своїх роботах багато уваги приділила критиці
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естетичних положень натуралістичного напряму в
мистецтві. «Представники літературної школи, діамет
рально протилежної моєї, – школи натуралізму –
стверджують, – писала вона, – що письменник
повинен відтворювати так звану «дійсність», «як
вона є», без вибірковості та суб’єктивності. [...]
А чому? Прихильники натуралізму так і не дали
відповіді на це питання – раціональної, логічної,
внутрішньо несуперечливої. Чому письменник повинен
фотографувати свої сюжети без пристрасті і без аналізу?
Тому що вони «дійсно» були? Записувати те, що дійсно
було, – робота репортера або історика, а не романіста.
Щоб інформувати читачів та піднімати рівень їхньої
освіти? Це завдання науки, а не літератури; ну хоча б
документальної, наукової літератури, а не художньої.
Щоб змінити на краще чиюсь долю, зобразивши лиха
людини? Але саме суб’єктивну оцінку, моральну
мету і моралістичний «зміст» забороняє натуральна
школа. Крім того, щоб щось покращити, треба
знати, що значить «краще»; а щоб це знати, треба
розуміти, що добре і як цього досягти; а щоб знати
це, потрібно володіти цілою системою суб’єктивних
оцінок, системою етики, яка ненависна прихильникам
натуралізму» [6, с. 284].
Таким чином, вважала Айн Ренд, натуралізм
надає романістові повну естетичну свободу засобів,
а не цілей. Він може вдаватися до вибору, творчої
уяви, суб’єктивних оцінок щодо того, як зображати
річ, але не щодо того, що зображати – щодо стилю
або характеристики, але не щодо сюжету. Романіст,
згідно з вченням натуралізму, не може ні судити, ні
оцінювати. «Він – не творець, а лише реєструючий
секретар, а його господар – все інше людство. Нехай
інші судять, приймають рішення, вибирають цілі,
борються за цінності і визначають напрямок, долю і
душу людини. Романіст – це єдиний вигнанець, дезертир
в цій битві. Він не повинен розмірковувати, чому, він
повинен дріботить позаду свого господаря із записною
книжкою в руках, записуючи все, що той продиктує,
підбираючи бісер або свинство, які той може зронити.
Що стосується мене, я занадто себе поважаю, щоб
виконувати таку роботу» [5, с. 167].
Натуралісти стверджують, що більшість людей не
живе цілеспрямовано, писала Айн Ренд. Вони вважають,
що події людського життя хаотичні, випадкові і рідко
вписуються в ясно окреслені драматичні ситуації, яких
вимагає сюжетна структура. Це здебільшого вірно, але
саме це – головний естетичний аргумент проти позиції
натуралістів. Мистецтво – це вибіркове відтворення
дійсності, його засоби – оціночні абстракції, його
завдання – конкретизація метафізичних сутностей.
Ізолювати і сфокусувати в окремому питанні або в
окремій сцені сутність конфлікту, який «в реальному
житті» може бути роздроблений і розкиданий всередині
цілого життя у формі безглуздих зіткнень, – ось
найвище, найскладніше і найвимогливіше завдання
мистецтва.
У розумінні Айн Ренд, романіст повинен поєднувати
в собі якості золотошукача і ювеліра. «Романіст, –
писала вона, – повинен виявити потенціал, золоту
жилу в людській душі, повинен отримати золото, а
потім виготовити з нього прекрасний вінець, наскільки
дозволяють його здібності і розуміння» [6, с. 285].
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Бідність, хвороба, нещастя, зло, всі негативні сторони
людського існування – це доречні предмети для
вивчення, для того, щоб зрозуміти і виправити їх, але
вони не годяться для чистого споглядання. У мистецтві,
літературі ці негативні явища гідні відтворення
лише у поєднанні з яким–небудь позитивом, як фон,
контраст, як засіб підкреслити позитив, але не як
самоціль.
«Співчутливе» вивчення пороку, яке видають
сьогодні за літературу, стверджувала Айн Ренд, –
глухий кут і могила натуралізму. «Якщо їх винуватці
досі говорять у своє виправдання, що це «правда»,
відповім, що така правда відноситься до історії хвороби,
а не до літератури. Картина розірваного апендикса
може мати велику цінність для медичної монографії,
але не для художньої галереї. А хвора душа – це ще
більш відразливе видовище. То, що людина хоче
насолоджуватися спогляданням цінностей, добра, величі,
розуму, здібностей, чеснот, героїзму, – не вимагає
пояснень. А ось споглядання зла вимагає пояснення
і виправдання; і те ж саме відноситься до споглядання
посереднього, нічим не видатного, пересічного,
безглуздого, дурного» [5, с. 169].
Тільки поверхневий погляд натураліста, вважала
письменниця, визначає романтизм як «втечу від
дійсності». Це вірно лише в найповерхневішому зна
ченні – якщо вважати, що ефектне видовище полегшує
важку ношу «реального життя». Але в більш глибокому,
метафізично–морально–психологічному розумінні, саме
натуралізм являє собою втечу – втечу від вибору, від
цінностей, від моральної відповідальності; і саме
романтизм тренує і споряджає людину для битв, з якими
їй доводиться стикатися.
Яка метафізика, питала Айн Ренд, який погляд на
життя приховуються під терміном «втеча від дійсності»,
який приписується романтизму? «Втеча від чого?
Якщо проектування цінностей та виправлення даного,
відомого, доступного – «втеча», тоді медицина – це
«втеча» від хвороби, сільське господарство – втеча від
голоду, знання – «втеча» від неуцтва, честолюбство –
«втеча» від неробства, а життя – «втеча» від смерті.
Якщо це так, тоді закоренілий реаліст – це покрита
хробаками скотина, яка нерухомо сидить в брудній
калюжі, дивиться на свинарник і скиглить «таке життя».
Якщо це реалізм, тоді я ескапіст», вважала філософ
[6, с. 288].
Аналізуючи історію розвитку романтизму і його
сучасний стан, Айн Ренд зазначала, що доля роман
тизму є прикладом правила, яке говорить: те, що
є невідомим, не можна свідомо контролювати.
Природу цінностей, які розглядались романтизмом,
ніколи явно не визначали. Люди сперечалися про
другорядне і знищували цінності, не знаючи, що
вони втрачають і чому. Наслідком інтелектуальної
плутанини ХІХ ст. став той факт, що намагаючись
наосліп знайти метафізично орієнтований, масштабний,
піднесений стиль життя, романтики найчастіше були
ворогами капіталізму, який вони вважали прозаїчною,
матеріалістичною, «дрібнобуржуазною» системою, так
і не здогадавшись, що тільки при цій системі можливі
свобода, індивідуальність і пошук цінностей. Деякі
вважали за краще стати поборниками соціалізму;
хтось звернувся за натхненням до Середньовіччя;
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інші ж прийшли до того, до чого приходить більшість
поборників ірраціонального, тобто до релігії. Все
це сприяло тому, що романтизм незабаром порвав
з реальністю, і коли у другій половині ХІХ ст. на
культурну арену вийшов натуралізм і, одягнувши
мантію розуму і реальності, проголосив боргом
митця зображати «речі, якими вони є», романтизм
мало що зміг йому протиставити. За дуже рідкісними
винятками, вважала письменниця, романтизму в
сучасному мистецтві немає.
Крах романтизму в естетиці, писала у своїх
творах в 60–70–х роках ХХ ст. Айн Ренд, як і крах
індивідуалізму в етиці або капіталізму в політиці,
став можливим внаслідок філософського дефолту.
Романтизм не зміг пережити крах філософії. Оскільки
мистецтво – це вираження і продукт філософії, говорила
письменниця, воно першим відображає порожнечу біля
основи культури і першим обвалюється. Домінування
ірраціоналізму і детермінізму зумовило той факт,
що люди не можуть знайти особливих причин для
розумного, доброзичливого, ціннісно–орієнтованого
ставлення до життя ні в філософії, ні в її культурних
відображеннях, ні в повсякденному житті пасивно
гниючого суспільства.
Головним ворогом і руйнівником романтизму, на
думку письменниці, є альтруїстична мораль. Оскільки
сутнісною характеристикою романтизму є проекція
цінностей, особливо моральних, альтруїзм з самого
початку вніс в романтичну літературу нерозв’язний
конфлікт. Альтруїстичну мораль не можна втілити в
життя (хіба що у вигляді саморуйнування) і, отже, не
можна переконливо втілити або інсценувати в рамках
людського життя на землі (особливо якщо мова йде про
психологічну мотивацію). Якщо альтруїзм визначений
як критерій цінності і чесноти, то неможливо створити
людину у її найкращому прояві, «такою, якою вона може
і повинна бути». Основний недолік, що проходить через
всю історію романтичної літератури, – це нездатність
уявити переконливого героя, тобто переконливий образ
доброчесної людини.
Висновки:
1. Згідно трактуванню Айн Ренд, головною рисою
романтизму, як естетичного напряму, є визнання
здатності людини до вольового акту. Вольовий акт у
даному випадку не має ніякого відношення до містики,
а є здатністю розуму, тобто результатом розумових
здібностей людини.
2. Романтичне мистецтво, в розумінні Айн Ренд, має
керуватися принципом Аристотеля і показувати речі не
такими, якими вони є, а такими, якими вони могли б
бути і повинні були б бути. Відповідно з цим, романтизм
повинен поєднуватися з реалізмом. Створюваний
відповідно до цінностей автора твір мистецтва має
узгоджуватися з реальністю і не виходити за рамки
раціонального.
3. Крах романтизму в естетиці, на думку Айн Ренд,
стався через нерозуміння його істинної сутності і
внаслідок домінування в культурному житті ірраціо
налістичних та детермінистичних поглядів. Головним
ворогом романтизму є альтруїстична мораль.
4. Тільки при капіталізмі, вважала Айн Ренд, є
можливими свобода, індивідуальність і пошук цін
ностей, а отже, і реалізація романтизму в мистецтві.
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Aesthetic views of Ayn Rand
The views of the American philosopher and writer Ayn Rand (1905–1982) of
the world, humanity, the relationship between people is a holistic system that covers
all the main branches of philosophy. Aesthetic analysis of the concept of «romantic
realism», that is an integral part of the writer’s philosophy of objectivism, is of
particular interest.
According to the interpretation of Ayn Rand, the main feature of romanticism, as
an aesthetic direction, is the recognition of the human capacity for act of will. The act
in this case has no relation to mysticism, as is the ability of the mind, that is the result
of cognitive abilities.
Romantic art, in understanding Ayn Rand, must follow the principle of Aristotle
and to show things not as they are but as they could be and ought to be. According
to this, romanticism should be combined with realism. A work of art, created in
accordance with the values of the author must be consistent with reality and not to
go beyond the rational.
The collapse of romanticism in aesthetics, according to Ayn Rand, has occurred
because of misunderstanding of its true nature and because of the dominance in the
cultural life of irrational and deterministic views.
Keywords: Ayn Rand, romantic realism, act of will, art, naturalism.
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Трансформация понятия искусства
как «моделирующей системы»
у Ю. М. Лотмана
Реконструирована эволюция концепции Ю. Лотмана об искусстве как
«вторичной моделирующей системе» – показан переход к понятиям «первичное»
и «вторичное» в коммуникативно–моделирующих системах, а затем к
понятиям континуальности и дискретности, в которых континуальные языки
принимают на себя функцию термина «вторичные моделирующие системы».
Сделан вывод о существенной трансформации не только понятий, но и всей
концепции Ю. Лотмана, развивающей идею «семиосферы» как глобальной
моделирующей семиотической системы.
Ключевые слова: язык, коммуникативно–моделирующая система,
континуальность и дискретность, континуальный язык, семиотика,
семиосфера, Ю. Лотман.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Семиотические идеи Юрия Лотмана, в том числе его
анализ искусства, продолжают привлекать современных
исследователей. Так, в 2013 году в Венеции состоялась
конференция, посвящённая лотмановскому анализу
искусства, результатом которой стал солидный научный
сборник «Le Muse fanno il girotondo: Jurij Lotman e
le arti» [18]. Авторами сборника стали как известные
российские исследователи творчества Ю. Лотмана
(С. Даниэль, А. Данилевский, Н. Поселягин), так и
итальянские учёные–семиотики (S. Burini, L. Gnerlone,
G. Barbieri и другие). Большое внимание было уделено
как раз лотмановскому анализу взаимоотношения
изображения и текста, как в художественных текстах,
так и в визуальных искусствах (в частности, в кино).
В предыдущей статье мы рассмотрели генезис
понятия «вторичные моделирующие системы» у
Ю. Лотмана – понятия, которое схватывало особенность
искусства как текста, рассматриваемого под углом
зрения семиотического анализа. Это понятие, однако,
использовалось Лотманом только в определённый
период его творчества. Исследователи (Л. Зеленская
[4], С. Зенкин [5], Ким Су Кван [6], А. Киченко [7],
А. Фаустов [17] и др.) уже обращали внимание на этот
аспект его творческой эволюции, однако, как правило,
не акцентировали на нём внимание. Между тем, эти
терминологические поиски Ю. Лотмана представляются
исключительно важными для понимания сущности его
структурно–семиотической концепции в её становлении
и развитии.
Цель данной статьи – проследить трансформацию
идеи, обозначенной ранним Ю. Лотманом как
«вторичные моделирующие системы», в частности, в
антитезе дискретное/континуальное.
Понятие «вторичные моделирующие системы»
у Ю. М. Лотмана не было постоянным. Более того,
по утверждению профессора А. А. Фаустова, после
1974 года он уже не использовал этот термин [17].
Мы провели контент–анализ книги «Семиосфера:
Культура и взрыв; Внутри мыслящих миров; Статьи
и Исследования; Заметки» (С.–Петербург, 2000). Этот
сборник состоит из статьей Ю. М. Лотмана, написанных
им в основном после 1974 года. На основании этого
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анализа можно утверждать, что Лотман действительно
использовал
термин
«вторичные
моделирующие
системы» только в статьях, написанных до 1974 года
включительно. Ту же процедуру мы провели с книгой
Ю. М. Лотмана и Ю. Г. Цивьян «Диалог с экраном»,
изданной после его смерти, в 1994 году. Мы не
нашли ни одного использования данного термина.
Это все, в какой–то мере подтверждает утверждение
А. А. Фаустова.
В 1974 г. в Тарту Лотман сделал доклад на
Всесоюзном симпозиуме по вторичным моделирующим
системам, который назывался: «О соотношении
первичного
и
вторичного
в
коммуникативно–
моделирующих системах» [8]. Из самого названия
доклада можно заметить, как Лотман расставляет
акценты.
Вместо
«первичные»
и
«вторичные»
системы он использует выражение «первичного и
вторичного в <…> системах» (курсив мой – М. К.»
(что напоминает статью С. К. Шаумяна «Естественный
язык как семиотическая система»), а также понятие
«моделирующие» он расширяет до «коммуникативно–
моделирующие». Соотношение первичных и вторичных
знаковых систем Лотман в начале доклада соотносит
с пятым принципом декартовских «правил для ума»:
«Весь метод состоит в порядке и расположении тех
вещей, на которые надо обратить взор ума, чтобы найти
какую–либо истину. Мы будем строго придерживаться
его, если шаг за шагом сведём запутанные и тёмные
положения к более простым, а затем попытаемся, исходя
из усмотрения самых простых, подняться по тем же
ступеням к познанию всех прочих» [2, с. 91]. То есть,
от сложного к простому. Исходя из этого принципа,
можно сказать, что системе естественного языка, как
«простой», всегда сопутствуют вторичные системы,
как «сложные» – социальные, эстетические, искусства,
культуры, религиозные. При этом лотмановская триада
языков (естественные, искусственные, вторичные, и,
как самый высокоорганизованный, – язык поэтический),
представляют собой шкалу возможной переводимости.
Шкала эта начинается с искусственного языка,
в котором все однозначно и исключается любая
многозначность. При этом эти языки легко переводимы
на другие. Заканчивается шкала поэтическими текстами,
которые не допускают однозначности, и поэтому
они трудно поддаются переводу. Юрий Михайлович
указывает, что поэтический язык является частным
случаем естественного языка, с другой стороны
справедливо также сказать, что естественный язык
следует рассматривать как частный случай поэтического
языка [8, с. 228]. Поэтому Лотман подводит итог
в последнем пятом пункте своего доклада такими
словами: «…Вопрос о первичности того или другого
определяется функциональной направленностью дан
ного акта перевода (что на что переводится)» [8, с. 228].
Позже эта мысль в более расширенном виде появится
в статье «Три функции текста» (1986): «Итак, спектр
текстов, заполняющих пространство культуры, нам
рисуется как расположенный на оси, полюса которой
образуют искусственные языки, с одной стороны, и
художественные – с другой. Остальные помещаются на
разных точках оси, тяготея то к одному, то к другому
полюсу. При этом надо иметь в виду, что полюса
этой оси – абстракция, не осуществимая в реальных

154

Гілея

языках: как невозможны искусственные языки без
некоторого, хотя бы зачаточного синонимизма и
других «поэтических» элементов, так неизбежны
метаязыковые тенденции в языках с демонстративной
тенденцией к «чистому» поэтизму. Следует учитывать
также, что место текста на названной выше оси
подвижно: читающий может оценивать соотношение
«поэтического» и «информационного» в тексте иначе,
чем автор» [11, с. 160–161]. Эта мысль Лотмана напо
минает нам статью, о которой упоминал Вл. А. Успен
ский, описываю историю рождения термина «вторичные
моделирующие системы» [см.: 16, с. 106–107]. Речь
идет о статье А. А. Зализняка, Вяч. Вс. Иванова и
В. Н. Топорова «О возможности структурно–типологи
ческого
исследования
некоторых
моделирующих
семиотических систем» (1962). В ней говорится, что
примером наибольшей степени отвлеченности высту
пают математические языки (искусственные у Лотмана),
которые
обладают
минимальной
моделирующей
способностью, с другой стороны приводятся знаковые
системы религии, миф (поэтический язык у Лотмана),
которые обладают наименьшей степенью отвлеченности
и максимальной моделирующей способностью. Эти два
полюса определяют градацию языков по моделирующей
способности и степени «отвлеченности» (абстракции)
[3, с. 134]. Стоит подчеркнуть, что данная статья была
написана за 24 года до упомянутой статьи Лотмана о
трех функциях текста.
На подвижность текста, о котором говорит Юрий
Михайлович, также указывает немецкий исследователь
творчества Лотмана Карл Аймермахер, используя
при этом другую терминологию, в которой «модель»
выполняет также функцию «языка»: «… В «научных
моделях» трансформация элементов допустима только в
одном направлении, а именно, как правило, элементов
более низкого уровня в элементы ближайшего более
высокого уровня: в «художественных моделях мира»
этот процесс проходит в нескольких направлениях»
[1, с. 296]. Языки, находящиеся на разных полюсах
абстрактной шкалы, как указывает Лотман, всегда
подразумевают некоторую общую площадь пересечения,
в виде синонимизма и других «поэтических» элементов
(в искусственных языках), как и метаязыковые
тенденции в «языках с демонстративной тенденцией
к «чистому» поэтизму». Лотман, указывает Фаустов,
сделал переход от онтологии текста, как «вторичной
моделирующей системы», к онтологии текста как
«своего рода интеллектуального устройства, мыслящего
субъекта, способного хранить, передавать и порождать
информацию» [17, с. 6].
Мы указывали в предыдущей статье, что получение
информации в коммуникативном акте (согласно
концепции Лотмана позднего периода), происходит
посредством перевода информации с языка адресанта
на язык адресата, и что новизна информации
состоит в неадекватности этого перевода. В этом
состоит креативная функция текста, который также
обладает множественной (по меньшей мере, двойной)
закодированностью,
«внутренним
полиглотизмом»,
как явление культуры. Через иконизацию («Знак в
литературе остается словесным. Он не воспринимается
человеком, не владеющим данной языковой структурой.
И все же по принципу соотношения содержания и
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выражения он приближается к изобразительным
знакам» [12, с. 155]) художественного текста [14,
с. 388] Лотман приходит к континуальному (не
дискретному) тексту, в котором весь текст как целое
выступает как минимальная семантическая единица.
Тему континуальности и дискретности Лотман выводит
из природы работы двух полушарий человеческого
мозга [5, с. 273–274] и указывает на гетерогенность
текста: он содержит как дискретный язык, так и
не дискретный (континуальный) язык [10, с. 406].
Поскольку художественный текст есть минимальная
семантическая единица – знак или изоморфен
знаку – мы можем сказать, что он этим тяготеет
к иконически–континуальному языку. И если мы
вспомним, что в ранний свой период Лотман относил
искусство ко «вторичным моделирующим системам»,
в которых текст есть также минимальная единица,
то можно предположить, что континуальные языки
приняли на себя функцию этого термина. Также язык
пространственных отношений, который характерен
для «вторичных моделирующих систем», по своей
природе тяготеет к иконически–континуальный языкам,
а их вербализация же имеет вторичный характер [11,
с. 335]. При этом, у раннего Лотмана в «первичных
и вторичных моделирующих системах» их языки
не сводимы к одному языку (системе). Также и у
позднего Лотмана дискретные и континуальные языки
представляют собой один гетерогенный текст, но не
один единый язык. Здесь Лотман, по примеру различия
работы двух полушарий головного мозга (правое
работает по дискретному принципу, а левое – по
континуальному), указывает на теорию функциональной
асимметрии, которая сводится к дихотомии дискретное/
не дискретное. Антитеза иконических (континуальных)/
словесных (дискретных) языков разрешается в
гетерогенном тексте через вербализацию иконических
знаков и иконизацию словесных знаков [11, с. 520],
«удвоением реальности» [13, с. 609], а также через
трансформацию (не перевод, а узнавание [11, с. 526])
и переорганизацию мифологического сознания в
повествовательную структуру [11, с. 571; см. также: 7;
17]. Здесь мы имеем дело с двумя текстопорождающими
устройствами: центральное (мифологическое), которое
фиксирует общие закономерности (при этом также
указывает на интимно–личностное отношение к
адресату: «Поскольку микрокосм внутреннего мира
человека и макрокосм окружающей его вселенной
отождествляются, любое повествование о внешних
событиях может восприниматься как имеющее
интимно–личное отношение к любому из аудитории.
Миф всегда говорит обо мне. «Новость», анекдот
повествуют о другом. Первое организует мир слушателя,
второе добавляет интересные подробности к его
знанию этого мира» [9, с. 226]), и периферическое,
фиксирующее случайности. Они взаимно дополняют
друг друга. Дихотомия континуальное/дискретное
превращается в «концентрическое» (циклическое)/
линейное. Мифологический мир есть бытие, которое
строится на концентрических кругах, между которыми
существует отношение гомеоморфизма [11, с. 571].
Данная дихотомия представляет собой одну картину
мира с различными точками зрения на нее, которые
выражаются через различные планы выражения. В
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семиотическом аспекте А. С. Киченко охарактери
зовал это состояние двумя лотмановскими положе
ниями: «1) специфика мифологического сознания и
его структур заключается в том, что «мифологичес
кое» есть типологический контрагент к «логическому»,
дескриптивному типу сознания: отсюда язык «мифо
логического» противоположен словесно–линейному язы
ку (противопоставление «мифологического» «словесно–
линейному» Юрий Михайлович также определяет в
сюжетопостроении художественного текста. Об этом
он говорит в статье «Происхождение сюжета в типо
логическом освещении» [см.: 9]), словесному началу
культуры в целом; 2) обязательность наличия этих двух
языков, двух берегов культуры [9, с. 226]: словесно–
дискретного (текст) и иконически–континуального
(типологически сводимого к мифу)» [7, с. 20–21].
(Противопоставление «мифологического» словесно–
линейному в сюжетопостроении Юрий Михайлович
разбирает в статье 1979 года «Происхождение сюжета в
типологическом освещении»).
Говоря об этих двух языках, Лотман указывает,
что множественность языков в тексте не вызывает у
говорящего никаких трудностей. Более того, он их
просто не замечает. Как пример такой множественности
Лотман приводит знаменитое соссюровское разделение
на язык и речь («письменный и устный языки»). Для
хорошо владеющего русским языком наличие данного
разделения совершенно незаметно, они «ускользают от
его внимания». Лотман объясняет это так: говорящий
субъект воспринимает свой язык через призму
метаописаний, которые, как правило, возникают на
основе одного из двух составляющих одну систему
языков, игнорируя при этом другую составляющую.
Говорящий не замечает наличия двух языков, потому
что языковое метасознание отождествляет письменную
форму языка с языком как таковым [11, с. 574].
Генерализация антитезы дискретное/континуальное
до общекультурного механизма дуальности приводит
тому, что не дискретный язык («мифологическое»),
наряду с дискретным (естественным) языком перестает
восприниматься как нечто «первичное», становится
частным проявлением данной дихотомии. Переход
от изучения текста и знаковых систем к выявлению
механизмов их функционирования в культуре привело к
тому, что любой текст виделся как частное проявление
культуры, и поэтому «вторичные моделирующие
системы» как текст воспринимались как частный
случай проявления культуры [4, с. 15]. Основной
вопрос семиотики 70–х годов ХХ века – это принципы
построения культуры (количество разных знаковых
систем данной культуры, их иерархия), положение
каждой из семиотических систем в общем организме
культуры, принципы их взаимодействия и влияния
друг на друга. Поэтому в таком подходе текст не
мог уже занимать центральное место, как это было
в 60–е годы прошлого века. Четко прослеживается
переход от экстраполяции лингвистических методов к
полиглотизму, неоднородности и взаимодополняемости
в культуре. Переосмысление антитезы дискретное/
континуальное было также углублено теорией функцио
нальной асимметрии мозга, в которой лотмановс
кие биполярные оппозиции (биполярные оппозиции
Лотмана не стоит путать с бинарными оппозициями
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Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона и К. Леви–Стросса,
которые активно используются в структурализме. Ким
Су Кван противопоставляет эти оппозиции [см.: 6,
с. 137–138] – детское сознание ↔ взрослое сознание,
мифологическое сознание ↔ историческое сознание,
иконическое мышление ↔ словесное мышление
и другие [11, с. 573] – абсолютно теряют свою
разноранговость и сводятся к противопоставлению
дискретного и континуального, которое, как мы
указывали, соотносится с правым и левым полушарием
мозга [11, с. 572]. А. А. Фаустов указывает, что такое
сближение мозга, текста и культуры, оборачивается
в итоге пантекстуализмом, то есть взглядом на
семиосферу как на монадологический универсум
[11], в котором как текст рассматривается и отдельная
человеческая личность [17, с. 15–16].
В итоге мы можем констатировать, что от
лотмановской концепции «вторичных моделирующих
систем» ничего не осталось. Более того, когда Лотман
принял и определил роль этого термина в своей
концепции, он тем самым, согласно Н. В. Поселягину,
разрушил «парадигму» («Глобальную моделирующую
семиотическую систему», согласно Д. М. Сегалу)
«долотмановского структурализма». Однако, когда
он полностью отказался от этого термина, он создал
новую «парадигму» в виде его «Семиосферы», которая
полностью подходит к выражению Д. М. Сегала о
«большой парадигме» как «глобальной диффузной
моделирующей семиотической системе», которая лежит
в основе и первичной, и вторичных систем [15, с. 107–
109]. На наш взгляд в этом усматривается цикличность
развития структурализма. И поэтому, может быть,
он снова будет востребован, как пятьдесят лет назад.
Это не означает, что новое будет точно таким же как и
старое. Оно будет основываться на нем, расти из него.
История знает такие примеры.
Выводы. Проведённый анализ позволяет утверждать,
во–первых, что после 1974 года Ю. Лотман практически
не употреблял более термин «вторичные моделирующие
системы». Определённым аналогом этого понятия
выступают термины «первичное» и «вторичное» в
коммуникативно–моделирующих системах. Дальнейшее
развитие это понятийное поле получает у Лотмана
разработке понятий континуальности и дискретности,
которые Лотман выводит из природы работы двух
полушарий
человеческого
мозга.
Континуальные
языки принимают на себя функцию термина
«вторичные моделирующие системы», при этом язык
пространственных отношений, который характерен
для «вторичных моделирующих систем», по своей
природе тяготеет к иконически–континуальный языкам,
а их вербализация же имеет вторичный характер. У
позднего Лотмана дискретные и континуальные языки
представляют собой один гетерогенный текст, но не
один единый язык. В итоге, таким образом, Ю. Лотман
не только отказывается от понятия, но и существенным
образом преобразует свою концепцию, развивая
идею «семиосферы» как глобальной моделирующей
семиотической системы.
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The transformation of Yuri Lotman’s concept of art as «the
modelling system»
The purpose of the present study is to reconstruct the evolution of the concept
of Yu. Lotman about art as secondary modelling system. The author analyses the
transition to the concepts «primary» and «secondary» of the communicative modeling
systems, and then to concepts of a continualization and discretization in which
continual languages assume function of the term «secondary modeling systems». The
conclusion is drawn on essential transformation not only concepts, but also all theory
of Yu. Lotman developing idea «semiosphere» as the global modelling semiotics
system.
Keywords: language, the communicative modeling system, a continualization
and discretization, continual language, semiotics, a semiosphere, Yu. Lotman.
Константинов М. В., аспірант кафедри філософії і соціально–політичних
дисциплін, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондра
тюка (Україна, Полтава), mihael01@hotmail.com
Трансформація поняття мистецтва як «моделюючої системи» у
Ю. М. Лотмана
Реконструйована еволюція концепції Ю. Лотмана про мистецтво як
«вторинну моделюючу систему» – показаний перехід до понять «первинне»
і «вторинне» в комунікативно–моделюючих системах, а згодом до понять
континуальності і дискретності, в яких континуальні мови приймають на
себе функцію терміну «вторинні моделюючі системи». Зроблений висновок
про суттєву трансформацію не тільки понять, але й загалом концепції
Ю. Лотмана, в які набула розвитку ідея «семіосфери» як глобальної моделюючої
семіотичної системи».
Ключові слова: мова, комунікативно–моделююча система, конти
нуальність і дискретність, континуальна мова, семіотика, семіосфера,
Ю. Лотман.
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Проблематизація питань сталого розвитку
в політико–економічному вченні Дж. Міля
Досліджуються особливості політико–економічного вчення Дж.
Міля в контексті оформлення автором ідеї сталого суспільного розвитку.
Ця ідея розуміється філософом, в першу чергу, як ідея еволюції, в межах
якої категорія зростання замінюється категорією достатнього рівня
розвитку. Д. Міль дослідив сучасне йому англійське суспільство з типовими
характеристиками – влади грошей, конкурентної боротьби, ринкових умов
та вільного підприємництва тощо. Проаналізувавши сутність кожної із його
складових, він приходить до ідеалу суспільного блага, в межах якого означені
складові не посилюють суспільне протистояння, а, навпаки, консолідують
суспільство. Консолідація забезпечується шляхом реформування суспільства
на засадах встановлення партнерських відносин між усіма учасниками
економічних процесів. Умови рівності, колективного володіння капіталом і
спільного здійснення робіт сприяли б, на думку філософа, швидкому зростанню
продуктивності праці. Досягнення «стаціонарного стану» економіки дозволить
людям присвятити себе нематеріальним цілям та якісному удосконаленню
життя.
Ключові слова: політекономія, суспільне благо, багатство, праця, гроші,
теорія реформізму.

Проблема побудови суспільства, в якому б гармо
нійно поєднувались можливість досягнення особистої
економічної користі з моральними засадами суспільного
існування на основі забезпечення блага всіх, хвилює
філософів, науковців, політиків впродовж багатьох
століть. Спроби її вирішення відображені в утопічних
соціальних проектах, концепціях ліберального суспіль
ства, держави всезагального добробуту, суспільства
активної участі тощо; в класичних, некласичних, неокла
сичних політекономічних вченнях.
Особливістю наукового доробку Дж. С. Міля
стало його переконання, що принцип загального блага
нерозривно пов’язаний з необхідністю узгодження
інтересів окремих індивідів з загальними соціальними
інтересами. Ці думки стали підмурком для подальшого
формування стратегії сталого розвитку – провідної
установки сучасності, що базується на ідеї гармонізації
всіх проявів людини з природними законами життя.
Йдеться про необхідність встановлення балансу між
задоволенням сучасних потреб людства і захистом
інтересів майбутніх поколінь, майбутнього життя. Визна
чення сталого розвитку сформульовано як «розвиток,
який задовольняє потреби нинішнього покоління без
шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти
свої власні потреби» [4]. Метою робити є простежити
еволюцію поглядів філософів, зокрема Дж. Міля, щодо
даної проблеми.
Дж. Мілль виступав як прогресивний для свого
часу науковець, громадський діяч, якому були близькі
ідеали загального людського блага. Його книга «Основи
політичної економії» у концентрованому виді містить
в собі найбільш суттєві політико–економічні ідеї того
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часу, що сприяло визнанню її найкращим підручником з
економіки першої половини XIX ст.
Міль один із перших виклав економічну теорію
систематизовано, висловивши свій погляд на ряд
проблем політичної економії. Він створив так звану
теорію фонду заробітної плати, згідно якої розмір
заробітної плати робітника залежить від фонду, що є у
капіталіста для оплати праці. Із цієї теорії випливала
безглуздість економічної боротьби робітничого класу
за підвищення заробітної плати. Ці погляди відіграли
важливу роль у становленні Мілля як економіста.
Специфічним для методології автора «Основ...»
є різке протиставлення законів виробництва і законів
розподілу. Перші, як він вважає, незмінні і задані
технічними умовами, тобто подібно до фізичних істин
вони мають характер, властивий природничим наукам,
в них немає нічого, що б залежало від волі. А другі,
оскільки ними керують людські інституції, є такими,
якими їх роблять думки і бажання правлячої частини
суспільства, дуже різноманітні в різні століття і в різних
країнах. Саме закони розподілу, на які впливають закони
і звичаї даного суспільства, наперед визначають на
персональному рівні розподіл власності за допомогою
розподілу доходів між трьома основними класами
суспільства. Із цього методологічного посилання
формування законів розподілу людськими рішеннями
Дж. С. Мілль розробляє власні рекомендації соціального
реформування суспільства.
У своїх працях Дж. С. Мілль обмежував предмет
політичної економії її позитивною стороною. Він
попереджав, що нормативна сторона може застосову
ватися лише з відповідними застереженнями. Дослідник
стверджував, що предметом політичної економії
є «багатство, дослідження його сутності, законів
виробництва і розподілу». При цьому визначав багатство
сумою благ, які купуються і продаються на ринку.
На думку Дж. С. Мілля, «річ, за яку нічого не можна
отримати взамін, якою би корисною чи необхідною вона
не була, не є багатством. Наприклад, повітря, хоча і є
абсолютною необхідністю для людини, на ринку ніякої
ціни немає, тому що його можна отримати практично
задарма» [2].
Як політичний економіст Дж. Міль був повністю
солідарний з А. Смітом з приводу трактування
продуктивної праці як діяльності, що забезпечує
створення багатства, матеріальних благ. Але на відміну
від останнього, Дж. С. Мілль вважав продуктивною
також і працю, спрямовану на охорону власності та
на отримання кваліфікації, на розвиток фізичних і
духовних здібностей людей. Адже така праця також
дозволяє збільшувати нагромадження. І на думку
вченого, непродуктивною є праця, яка не виробляє
матеріального багатства та продукти якої не можуть
нагромаджуватися.
Дж. Міль фактично відмовився від трудової
теорії вартості і перейшов на позиції теорії «витрат
виробництва». Він вважав, що вартість продукту
визначається вартістю витрат виробництва. Разом з тим,
виходячи з «догми» Сміта, він виключав із величини
витрат вартість основного капіталу, зводячи всі витрати
до величини заробітної плати і прибутку. Дослідник був
прихильником речовинної концепції капіталу. Розглядав,
услід за А. Смітом, капітал як «раніше нагромаджений
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запас продуктів минулої праці». Позиція Дж. С. Мілля
ґрунтувалась на тому, що капіталотворення як основа
інвестицій дозволяє розширити масштаби зайнятості і
може зупинити безробіття. Однак лише за умови, що не
буде «непродуктивних витрат багатих». Дотримуючись
поглядів Т. Мальтуса на теорію народонаселення, Дж.
С. Мілль стверджував, що єдиним засобом забезпечення
повної зайнятості і високого рівня заробітної плати
працівників є добровільне обмеження народжуваності.
До здобутків політекономії Дж. Міля слід віднести
здійснений ним аналіз природи кризових явищ. В
процесі аналізу дослідник обґрунтував можливість
безкризового розвитку ринкової економіки. Як і
С. Сісмонді, він вважав, що причиною торговельної
кризи є загальне надвиробництво і виникає воно у
наслідок надлишку спекулятивних закупівель. На думку
Дж. С. Мілля, «безпосередньою причиною існування
торговельної кризи є скорочення кредиту, а засобом
подолання – не зменшення пропозиції, а відновлення
довіри» [2]. Д. Міль зробив аналіз грошей. Трактуючи
гроші як специфічний товар, він стверджував, що їхня
вартість, як і інших товарів, «визначається тимчасовим
попитом і пропозицією, а постійно і в середньому –
витратами виробництва» [2]. Вчений перебував на
позиціях кількісної теорії грошей. На його думку, при
інших незмінних умовах вартість грошей змінюється
обернено пропорційно кількості грошей: будь–яке
зменшення збільшує їх в прямо пропорційно.
Проаналізувавши
економічну
роль
держави,
Дж. С. Мілль засудив політику протекціонізму, а
також надмірного, необґрунтованого владного втру
чання в економічні процеси. Разом з цим вчений
був переконаний, що система вільної конкуренції не
завжди може забезпечити розв’язання усіх економічних
проблем, оскільки існують такі сфери господарської
діяльності, які не гарантують індивіду отримання
достатнього прибутку. В контексті розглядуваної
проблематики Дж. Міль обґрунтовував необхідність
удосконалення суспільного устрою. Філософ вважав,
що найкращим станом людства був би такий суспільний
устрій, коли ніхто не бідний, ніхто не прагне стати
багатшим за інших, і немає ніяких причин побоюватися
бути відкинутим назад через зусилля інших проштовх
нутися вперед. Показовою в цьому контексті є позиція
філософа щодо земельної ренти, яку він визначає як
компенсацію, що платиться за користування землею.
Дж. С. Мілль вважав ренту аномальним явищем,
незаробленим наддоходом землевласників, який виникає
в процесі ціноутворення у сільському господарстві
в результаті перерозподілу прибутків і заробітної
плати. На підставі цього дослідник зробив висновок
про необхідність вилучення земельної ренти на
користь суспільства й запропонував обкладати доходи
землевласників спеціальним податком.
Зроблені висновки дозволили дослідникові закласти
основоположні принципи для теорії реформізму. В її
межах Дж. Міль розробив рекомендації соціального
реформування суспільства. Він пропонував ліквідувати
найману працю на засадах удосконалення інституту
приватної власності шляхом створення кооперативно–
виробничих асоціацій. Це, на думку вченого, дозволило
б подолати суперечності між власниками капіталів і
найманими робітниками і замінити їх відносинами
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партнерства. Умови рівності, колективного володіння
капіталом і спільного здійснення робіт сприяли б
швидкому зростанню продуктивності праці. Ідеал
суспільного ладу Мілль бачив у досягненні людьми
повної незалежності без обмежень, крім заборони
на спричинення шкоди іншим людям. Економічний
прогрес він пов’язував з науково–технічним прогресом,
зростанням безпеки особистості.
Дж. Міль розвинув ідеї Адама Сміта щодо зв’язку
між індивідуальною поведінкою та суспільним благом.
Зокрема, він показав, що існування конкурентних ринків
є критично важливим для збереження індивідуальної
свободи. Міль вважав, що вічне зростання економіки
неможливе, і навіть небажане. Однак він був менш
песимістичним, ніж його попередники, які вважали,
що, коли зростання рано чи пізно закінчиться через
ті чи інші обмеження, більшість людей буде жити
на межі задоволення базових потреб існування
(прожиткового мінімуму). Міль вважав, що економіка
з часом природно досягне зрілості й перейде до так
званого «стаціонарного стану», що дозволить людям
присвятити себе досягненню нематеріальних цілей
та якісному удосконаленню свого життя. Він також
бачив необхідність соціального розподілу добробуту та
розумів, що розподіл результатів економічної діяльності
є політичним, а не економічним процесом.
Фактично, серед класичних економістів саме
Міль був попередником сучасної економічної теорії
сталого розвитку. На переконання філософа, у такому
стані всі ресурси використовуються в оптимальному
режимі, встановлюється рівновага між виробленими
благами і населенням, що свідомо регулює свою
народжуваність. Завдання суспільства полягає не в
тому, щоб забезпечувати ріст, ведучи боротьбу за успіх,
а в підтримці оптимуму. «Тільки у відсталих країнах
світу, – пише Мілль, – збільшення виробництва є
найважливішим завданням. У більш розвинених країнах
економічно необхідним вважається удосконалення
розподілу» [2]. Це дає можливість установити не
тільки економічну, але і соціальну рівновагу, коли
ніхто не бідний і не прагне стати багатшим, а кожному
забезпечена незалежність і свобода дій, крім заборони
на заподіяння шкоди іншим людям.
Такий суспільний устрій стане, з одного боку,
результатом природної еволюції капіталу, яка веде
до мінімізації норми прибутку, а з іншого боку
забезпечується регулюючими діями держави. Міль
вважав, що в державі повинна бути проведена
серія соціальних реформ: скорочення робочого дня,
зрівняння прав чоловіків і жінок, легалізація діяльності
профспілок, які в кінцевому результаті повинні
привести до скасування системи найманої праці і
заміни її кооперативними об’єднаннями працівників і
підприємців, що привело б до досягнення соціальної
справедливості і «...найбільш вигідної з погляду
загального блага організації промислового виробництва»
[2]. Соціальні реформи Міль зводив до таких вимог
введення корпоративної асоціації, що ліквідує найману
працю; соціалізації земельної ренти за допомогою
земельного податку; обмеження нерівності за допомогою
обмеження права успадкування.
Висновки. Дж. С. Мілль переосмислив ідеї класичної
школи політекономії щодо гармонії приватних і
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суспільних інтересів, вивівши компромісну «формулу
прогресу». Він погоджувався з тим, що дохід з капіталів
повинен бути дуже високий, а капіталісти є «панами
свого часу». Тому виправданим є їхнє прагнення
бути вільними від турбот про засоби існування для
розкішного життя. Однак разом з тим капіталісти
забезпечують розвиток суспільства, культивуючи і
рухаючи вперед науку, розвиваючи освіту і готуючи
власних дітей виконувати найважливіші функції
суспільства. Це надає загальним соціальним перспек
тивам позитивного характеру еволюційного розвитку.
При чому цей розвиток Дж. Міль розуміє не як постійне
зростання, а підтримку необхідного рівня, окреслюючи
таким чином, в загальному вигляді ідею сталого розвитку
суспільства – провідну наукову ідею сучасності. Думки
Дж. С. Мілля щодо необхідності гармонійного поєднання
артистичного і логічного, інтуїтивного і раціонального
поширилися у всіх областях діяльності, простежуються у
багатьох творах, починаючи з 1840–х років.
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Problems of sustainable development in the political
and economic doctrine by John Mill
The features of the political–economic theory of J. Mill design in the context of
the author of the idea of sustainable social development. This concept refers to the
philosopher, above all, the idea of evolution, within which the category is replaced
growth categories sufficient level of development. D. Mil researched contemporary
British society with typical characteristics – the power of money, competition, market
conditions and free enterprise and so on. After analyzing the essence of each of its
components, it comes to the ideal of the common good, within which is not expressed
by constituents strengthen public opposition, but rather consolidate the society.
Consolidation provided by reforming society based on partnerships between all
participants of economic processes. Terms of equality, collective ownership of capital
and joint implementation would facilitate the work, according to the philosopher, the
rapid growth of labor productivity. Achieving the «steady state» economy will allow
people to dedicate themselves to achieving the objectives of intangible and qualitative
improvement of their lives.
Keywords: political economy, public benefit, wealth, work, money, the theory
of reformism.
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The Heritage of Surhawardi’s wisdom of
Illumination (Hikmat – Al Ishraq)
Shahab ad–Din Suhrawardi was a Persian mystic, philosopher and founder
of the Iranian school of Illuminationism, an important school in Islamic philosophy
and mysticism that drew upon Zoroastrian and Platonic ideas. In Suhrawardi’s
«Philosophy of Illumination» the Light is a divine metaphysical source of knowledge.
In this article, the ideological heritage of Suhrawardi is reviewed, together with
his influence on the Iranian mind, tracing the origins of his philosophy back to
ancient Persian wisdom and Greek philosophical thought, through its contemporary
manifestation in modern Iranian nationalism. Suhrawardi links the ancient Persian
wisdom with modern Iranian thought. In our research we used the methods of analysis
and synthesis, induction and deduction, and also historic and comparative methods.
Keywords: Ancient Persian wisdom, Hikmat Al Ishraq, Hikmat Khosravani,
Illumination, Iranian mysticism, Jaam–e Jaam (Cup of Jamshid), Science of Light
(ilm al–Ishraq), The myth of Key Khosro, Suhrawardi.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Shahab ad–Din Suhrawardi (Persian: نیدلا باهش
یدرورهس), also known as Sohrevardi (1155–1191) was
famous as the master of illumination (sheykho al–eshragh),
Persian mystic, philosopher, advocate of what he called
«ancient wisdom» (hikmat al–Ishraq) and the founder of the
philosophical school of Illumination, an important school
in Persian philosophy and mysticism that have been further
developed after his death. He has provided his own theory
in the late 6th and early 7th century. He called his philosophy
«wisdom of Illumination», which means brightness and the
sun rising (aurora consurgens in Latin).
Suhrawardi’s works circulated mainly within the
traditional philosophical circles of learning of the Islamic
East until the end of the 19th and the beginning of the 20th
centuries when, in the wake of the works of Carra de Vaux,
Max Horten, Louis Massignon, Otto Spies and Khatak, and
Helmut Ritter, the French Iranologist Henry Corbin began to
study and edit a great number of Suhrawardi’s works.
The key element of Suhrawardi’s school of illumination
is a particular theory of knowledge known as «Knowledge
by Presence». The elaborate web of myth and symbolism
in Suhrawardi’s philosophy articulates his theory of
knowledge, an important subject in the ishraqi school of
thought. Suhrawardi, who claims to be the first to have
discovered the truth and then embarked on a path to find
the rational basis of his experiential wisdom, represents a
thinker who tried to reconcile rational discourse and inner
purification, The basic idea is, once the soul is purified, it
will be illuminated by Divine Light.
Despite the existing diversity of intellectual inquiries
within Islam, which range from the rationalistic philosophy
of the perpatetics (mashsha’is) and the intellectual intuition
of the illuminationists (hhraqiyyun) to the ascetic and inner
journey of the Sufis, there have been few philosophers who
have made an attempt to synthesize these diverse schools
of thought into a unified philosophical paradigm. Unlike
earlier Sufis and gnostics in Islam, Suhrawardi claimed that
philosophical discourse was a necessary training for those
seeking to pursue the path of illumination. This was quite
revolutionary, since Sufis rejected rationalistic philosophy
as exemplified by the Peripatetics who in turn rejected
Sufism. The significance of Suhrawardi becomes more
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clear when he is viewed as a gnostic who advocates both
philosophical discourse and asceticism as an essential part
of the path of illumination. He also incorporates various
elements from Egyptian, Greek and Persian traditions of
wisdom. Suhrawardi was undoubtedly instructed in the
Avicennan Peripatetic tradition (in Maragha and Isfahan),
but this would have also included the study of the ideas of
Aristotle, Plato and, most importantly, of the Neoplatonists
and earlier philosophers who wrote in Arabic. Avicenna’s
(d. 1037) works were undoubtedly crucial ones. Much
work still needs to be done to assess the real significance
of Avicenna’s Discussions and his Notes on Aristotle’s De
anima, as well as the nature of the influence made on him
by post–Avicennan philosophers, in particular, Abu al–
Barakat al–Baghdadi (d.ca. 1150), the original, yet eclectic
critic of Avicenna’s logic, psychology and metaphysics, and
the logician Ibn Sahlan al–Sawi.
The influence of both Plato and Aristotle remains
identifiable in Suhrawardi’s works. Attempts have been
made to trace the Greek influences of such figures as
Empedocles, Pythagoras, and the Stoics, which resulted
in Suhrawardi being labeled a «Pythagoreanizing
Neoplatonist». He provided an original Platonic criticism
of the dominant Avicennan Peripateticism of the time
in the fields of logic, epistemology, psychology, and
metaphysics, while simultaneously elaborating his own
epistemological (logic and psychology) and metaphysical
(ontology and cosmology) Illuminationist theories. His
new epistemological perspective led him to criticize the
Avicennan Peripatetic theory of definition, to introduce
a theory of «presential» knowledge, and to elaborate a
complex ontology of lights, and add a fourth «imaging»
world.
Suhrawardi with the School of Illumination attempts a
rapprochement between rationalistic philosophy, intuition
and practical wisdom. Suhrawardi is known as resuscitator
of Aryan mysticism and the creator of «Kosravani wisdom».
Suhrawardi explores the Magi, Mithraism, Zoroastrianism
and the mysticism after Islam as continuous sequence,
and all of them (Philosopher illuminated and Khosravani’s
sage, the Symbols in Persian poetry and issues raised in
Zoroastrianism Spirituality and philosophy after the Islam)
can be considred as the sources.
According
to
Suhrawardi,
Khosrvanyan
were
illuminated who expressed their perception of the fact
which they had discovered, with the word «light» and
the interpretation of this word. It is important because
philosophical expression from the way of simulation verity
to light is common denominator among all the illuminated.
The fire and the sun are symbols of light which play an
important role in the Philosophy of Illumination. In fact, a
light shining in the mind is a way to achieve verity.
Suhrawardi held the position that Science of Light
(ilm al–Ishraq) orginated from Hermes and passed on to
such figures in the West as Pythagoras, Empedocles, Plato,
Agathadaimon, Asclepius and so on, until it reached him. In
the East the science was transmitted through ancient Persian
priest–kings such as Kayumarth, Faridun, Kay Khusraw
and Sufis such as Abu Yazid al–Bastami, Abu Hassan
al–Kharraqani and finally Mansur al–Hallaj, who deeply
influenced Suhrawardi.
Charting Suhrawardi’s intellectual journey and
encounters with mysticism, ancient Greek Gnosticism and
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Hermeticism, or ancient Persian Zoroastrian traditions,
to whose symbols he often appeals, remains exceedingly
difficult. In addition, no one has as yet fully explored the
possible influences of Ismailism or Sufism on Suhrawardi;
his Illuminationist doctrine could have more affinity with
Ismaili thought (such as the hierarchical notion of being
in the works of 10th century Abu Ya’qub al–Sijistani) than
with the doctrines of classical Sufis whom he claims to be
following, although similarities with certain Sufi theories
have been noted.Medieval biographers, on the other
hand, readily reported Suhrawardi’s mystical inclination,
his association with mystics, his ascetic practices and
(hagiographic) wondrous deeds. Suhrawardi himself
considered spiritual exercises as a necessary preparation for
the advent of knowledge and vision of the Lights.
He often appealed to ancient Zoroastrian motifs,
terminology and mythical figures, even Mazdean theology,
e.g., in his Invocations and Prayers [1, p. 80–97]. His appeal
to angels as embodiments of the intellective principles, for
example, shares much with ancient Zoroastrian angelology
[2, p. 111–3, 124–5]. In fact, the general schema of
Mazdean cosmology, that is, the structure of the heavenly
pleroma of light. The Mazdean vision divides thinkable
totality into an infinite height of Light in which there
dwells, for all eternity, Ohrmazd (the Avestan Ahura
Mazda), the «Lord Wisdom»; and an unfathomable abyss
of Darkness that conceals the Antagonist, the Counterpower
of negation, disintegration, and death, Ahriman (the Avestan
Angra Mainyu). Between the power of Light and the
counter power of Darkness there is no common ground,
no compromise [3, p. 6]. Shrawardi had mantioned that the
Zoroasterian angels were equivalent to the Platonic forms.
For Suhrawardi this is corroborative but incidental evidence
that the ancient sages all taught the same truth, more or
less symbolically. Corbin interpreted it as a self–conscios
attempt to revive a centeral doctorine of the Iranian spritual
tradition. Corbin held that there was a continuos Iranian
spritual tradition whose centeral themes were esotericism,
angels, «visionary geography» and the reality of the realm
of imagination [4, p. 108–109].
Hkmat al–Ishraq first was based on intuition – that is,
illumination from the divine light, or, second, it means the
«Philosophy of the Easternes». They amount to the same
thing, Shams al–Din Shahrazuri (13th–century Persian
historian and philosophe) says, since Persian philosophy
was based on intuition. The choice of this name from
Sohrawardi can be a dual–purpose word, it refers to the
illumination from the divine light on the other hand it may
refer to a wisdom that come from the East in the path way
of perfection in illumination is from intuition. The way
of «Intuition» was the element of the old of East spiritual
history. With the Persian mystics there is an idea that in the
back of the heart there is an empty seat which is the place
of light, Spiritualty and the place of God.
It is a characteristic feature of the Zoroastrian view
that the Lord Wisdom should always appear surrounded
by six Powers of Light. These are the Seven Powers who
are designated as the Amahraspands (the Avestan Amerta
Spenta), a name that is currently translated as «the Holy
Immortals»; their holiness is understood not as a canonical
attribute, but as a transitive, active, and activating Energy
that communicates being, establishes it, and causes it to
superabound in all beings. 3 These are the Seven Powers
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who are also generally designated as the Zoroastrian
Archangels.
In Avesta, existence is Light; from the One only the One
is begotten; from Ahora Mazda (or the Light of the Lights,
according to Sohravardi) came the Light that is Bahman
(Vohu Manah), and then the Lights of Amesha Spentas, and
from each Light of the Amesha Spentas came the Lights of
Izadan. In the 13th Yasht called Faraoshi Yasht, it is stated
that the order and the whole structure of the Universe
emanates from the Light, and that it is the Amesha Spentas
who fulfill the Divine Will in the world. This same view
about the Light leads to the concept of Unity of Existence,
as Sohravardi says: «In the philosophy of Illumination, the
first to emanate from the Light of Lights is Bahman or Vohu
Manah of Zoroaster, and this first emanation shines and
sheds a great Light upon Zoroaster. In the mystical myths
of the Manicheans, in the great battle that rages in the
Cosmos, particles of light become captives to the demons,
and hence the human beings are a mixture of the darkness
of the matter and the particles of light. Man’s duty then is to
set free, through special rituals, the light that is imprisoned
in the body and to make it transcendent, so that all would be
Light and attain unity with the Source or, according to the
Khosrovani Wisdom, reach the Light of Lights» [5, p. 91].
The Islamization of Iran occurred as a result of the Arab
conquest of Persia, It was a long process by which Islam,
though long rejected, Iranians have maintained certain
pre–Islamic traditions, the majority of the population were
Zoroastrian, including language and culture, Islam from its
first entry to Iran (the end of the Sasanian Empire in 651) to
centuries later was a foreign and strange religion for Iranian.
The advent of mysticism was Iranians’ natural mental
response in order to create a more pleasant image of Islam.
All the mystics of that era as well as Suhrawardi began to
lay the foundations of the Islamic mysticism with the aim
of attaining a spiritual concept from this religion, since their
mind went far beyond mere religiosity, the mystic mind of
the Persian philosopher and mystics was full of questions,
they were the open–minded people of that time, it was and
still is a dynamic mind. This dynamism started from Kava
Hos [h[ravah (or, as spelt by Boyce, Haosravah = Key
Khosro), who is the revered sage–king of ancient Iran even
mentioned in the Avesta and Sushravas in Veda (Indian
Holy Book). In ancient Persia, Key Khosro is one of the
greatest kings whose. He was therefore one of the greatest
figures in the Indo European era. Jaam–e–Jam which is in
fact the Cup of Kai Khosrow and was called The Cup of
Jamshid from the 6th century was a cup in which one could
see a reflection of the whole world. According to Persian
mythology, this cup was made by the Wise, and through
it one could see the condition of the Seven Skies. All the
secrets of the Cosmos were thought to be hidden in this cup.
All the ancient myths and all the mystics have always been
in search of this cup, or the Wisdom that it represents, and
were seeking answers from it. That is why Hafez says the
Cup has always been with us, but we have ignored it:
For years my heart inquired of me where Jamshid’s
sacred cup might be,
And what was in its own possession It asked from
strangers, constantly;
We suppose that it was the unanimous belief of all
Iranian mystics that the answer to the question lies in the
source of the question itself. In other words, they always
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started the search from within their own, and believed
that man himself is the answer to his own questions and
problems. They believed that the Jaam–e Jaam lies within
inside man himself. Or in the words of Protagoras, the
famous Greek philosopher, «Man is the gold standard for
everything. He is the measure of existence, of what is and
how it is, and also he is the measure of non–existence, of
what is not and how it is not».
Persian mystics have always walked in the path of
inner search for truth and perfection, whatever form that
might take. They were searching the answer within their
own selves. In the words of George Berkley, the famous
Irish priest and philosopher: «To be is to be perceived». In
mysticism, too, man is the essence of everything. Mawlawi
says: «Wine became intoxicated with us, not we with it; the
body came into being from us, not we from it».
In mysticism, man is God’s representative on earth and
is the only creature that carries the burden of love and feels
the pain of separation from the beloved. Therefore, here
too man is his own Jam–e Jam: he can view a reflection of
himself by looking into his own inner self.
Admittedly, hekmat–e khosravani is a place that springs
from the imagination of myctic Iran’s contemplative work,
but from the outset it was quite clearly an echo from an
ancient time. By way of hermeneutics, the khosravan
tradition trace in itself the earliest recorded reference to a
sapiential tradition that runs through Iranian consciousness
to its most current religion and spiritual expression. In
a way, elements of this perceived tradition of wisdom
are rooted in Persia’s most ancient past. These dispersed
artefacts of historical and symbolic representation of
Iran’s religious heritage have on occasion been revived
and retained as an esoteric history. Evidence of this can be
found with Ferdowsi’s popularization of Persian language
and mythos and Sohravardi Maqtol’s mystical opus.
Therefore, the etymology of hekmat–e–khosravani is
brought to light through the tradition of Kava Hos. Here
again the themes of regality, sagacity and chivalry are
intertwined in a Trinitarian concept defining the Perfect
Man. Repetitive pattern of this are found in the legend of
Zarathushtra and Vishtaspa, and those attributed to Cyrus and
the Magi, building on the older models of Iranian folklore
preserved in the Avesta and reverberating in Ferdowsi’s
Shahnameh in the story of the wise king, Key Khosro.
However, the specific usage of hekmat – khorasani in the
works of Soharawardi – is of a doctrinal and theosophical
nature; it defines the ancient sapiential tradition of Persia and
directs the reader’s attention to an imagined «essential» and
mystical purport. For this reason, it is necessary to expound
on the etymological significance of the term in order to gain
insight into this theosophical reckoning. The connection
between hekmat–e khosravani and self–knowledge is found
in an analysis of the etymology of «khosravan».
On the relationship between philosophy and Hikmat,
Sohrwardi in the introduction to The Philosophy of
Illumination states:
«…This book is of a different methodology and a path
(of truth) that is nearer than the other one (discursive)… Its
truth and other enigmas first did not come to me through
thinking or discourse but its attainment was of different
nature. Finally, when I attained the truth, I questioned its
rationale in such a way that if I ignore the reasoning process
no doubt can come upon me» [6, p. 10].
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Hegel writes in his book The Philosophy of History:
… in Persia first arises that light which shines itself, and
illuminates what is around; for Zoroaster’s «light» belongs
to the world of Consciousness – to sprit as a relation to
something distinct from itself. We see in the Persian world
a pure exalted unity, as the essence which leaves the special
existences that inhere in it, free; – as the light, which only
manifests what bodies are in themselves; – a unity which
governs individuals only to excite them to become powerful
for themselves to develop and assert their individuality.
Light makes no distinctions: the sun shines on the righteous
and the unrighteous, on hight and low, and confers on all
the same benefit and prosperity. Light is vitalizing only in
so far as it brought to bear on something distinct from itself,
operating upon and developing that. It holds a position of
antithesis to Darkness, and this anthithetical relation opens
out to us the principle of activity and life [7, p. 91].
Suhrawardi has given name to his ontology «Light of
Lights». The same truth of God, that the brightness of that
blinds the eyes. Light cannot be defined by anything other
then it.
«Light of Lights» or «absolute light» is the «absolute
Existence» and all things come from this source, and the
Universe is nothing exept various degrees of brightness and
darkness. For this reason, the hierarchy of creatures depends
on the degree of proximity to the «Light of Lights». This
means that the «enlightenment» comes to certain degree,
and the light that reach to them from the Light of Light.
«When illuminations (al–ishraqat) reach the soul via the
hierarchy of lights, «all knowledge is given to the person in
visions or experiences of the «apocalyptic lights» (al–anwar
al–sanihah) confer this unrestricted knowledge. Human
souls who experience those lights are designated as «souls
separated from matter» because they escape the bondage
imposed by the physical body. This separation from matter
is described in terms of a gradual experience of light in
fifteen steps, «starting with the experience of the «flashing
pleasurable light»... and ending with the experience of a
light so violent that it may tear the body apart at the joints.
Such matters are not open to immediate verification [8,
p. 455–456].
Rumi likens God to light upon light «Stay away from all
illusions and imagination Just Light light light light light»
And he states the nature of this light is love, «It is the fire
of love which has filled this flute – It is the fervor of love
which has filled this wine».
Thereby, relying on the light he separates the human
ability to recognize the truth from reason. And thus he
is revealing his links with the Illuminati. This light is
completely separate from reason and sense.
According to Suhrawardi, the nature of light is
axiomatic in that all things are known through it. Light is
made up of an infinite succession of contingent dependent
lights and each light is the existential cause of the light
below it. The ultimate light, which is the same as the
Necessary Being (Wajib al–Wujud), is for Suhrawardi the
Light of lights (Nur al–Anwar).
The light that functions as the illuminator of the body
and the soul for Suhrawardi is the incorporeal light which
he calls Kharrah. It is the presence of this light in the
human soul that enables man to have the inner yearning
which is necessary for the pursuit of the spiritual path.
Suhrawardi describes the human soul as a tree whose fruit
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is a certainty, or a niche that, through divine fire, becomes
illuminated. In his writings Suhrawardi sees the encounter
of Moses and the burning busy in this context and uses
the story to substantiate his ishraqi claim that it is only the
divine fire that can illuminate the human soul.
Although nominally he is not a Sufi, his expansion
and revision of rudimentary concepts of early Sufis had
bequeathed to their esoteric posterity played the crucial
role in forming the dominant Sufi mythic cosmological
weltanschauung
(a
comprehensive
conception
or
apprehension of the world from a specific standpoint) In his
visionary cosmography old Hermetic Ptolemaic cosmos of
seven onion–like spheres has dissolved and a vast spiritual
universe was revealed to the later generations of Sufis.
Abstract concepts of «Lahut» and «Nasut», designating
metaphors for divinity and humanity, have grown into full–
fledged worlds, or dimensions of existence, quite similar
to quasi–emanationist «worlds» of Neoplatonism and
Kabbalah.
Suhrawardi considers a previous existence for every soul
in the angelic domain before descending to the realm of the
body. The soul is divided into two parts, one remaining in
heaven and the other descending into the dungeon of the
body.
The human soul is always sad because it has been
divorced from its other half. Therefore, it aspires to become
united with it again. The soul can only reach felicity again
when it is united with the celestial part, which has remained
in heaven. He holds that the soul should seek felicity by
detaching itself from its tenebrous body and worldly matters
and access the world of immaterial lights. The souls of the
gnostics and saints, after leaving the body, ascend even
above the angelic world to enjoy proximity to the Supreme
Light, which is the only absolute Reality.
Suhrawardi taught a complex and profound emanationist
cosmology, in which all creation is a successive outflow
from the original Supreme Light of Lights (Nur al–Anwar).
The fundamental of his philosophy is pure immaterial light,
and nothing is more manifest than it. It unfolds from the
Light of Lights in a descending order of ever–diminishing
intensity and, through complex interaction, gives rise to
a «horizontal» array of lights, similar in conception to
Platonic forms, that governs the species of mundane reality.
In other words, the Universe and all levels of existence are
but varying degrees of Light – in his division of bodies into
light and darkness, he categorizes objects in terms of their
reception or non–reception of light. Things, he believes, are
divided into light and darkness: thing, which per se is light,
and thing, which per se is darkness.
From this first Light emanates a longitudinal order of
Lights, as each produces the one following it. Each Light
is in a position of domination to the one below it, and love
to the one above it and serves as a purgatory between the
Lights above and below it. This order of Lights is also
called the world of mothers because all other things stem
from it in the Cosmos.
He also suggests that the human soul seeks Nur al–
anwar (the Supreme Light) at all times and enjoys the same
degree of purity and knowledge it has attained in this life.
In his tripartition of souls, he mentions those who have
reached some measure of purity in this life (su’ada); those
whose souls are darkened by evil and ignorance (ashqiya);
and finally those who have already achieved sanctity and
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 116

illumination in this life, that is, the sages or theosophers
(muta’allihun). In the meantime, the souls of the Gnostics
and saints, after leaving the body, ascend even above the
angelic world to enjoy proximity to the Supreme Light.
In his philosophy, he leans towards a kind of mystical
outlook in a state where one renounces the affairs of the
dark Cimmerian world and seeks after the spiritual world
through lofty ambitions. His influence on the Muslim
thoughts is manifest particularly on the philosophy of Mulla
Sadra (the most enchanting figure of the School of Isfahan
flowering with the Safavid Renaissance) in his combination
of Peripatetic and Illuminationist Suhrwardi’s thought
influenced the dominant philosophical tradition in Isfahan,
where Sadra studiedю Mulla Sadra, at the beginning of
his philosophical career, and under the influence of Mir
Damad and this dominant philosophical trend in Isfahan,
advocated the doctrine of the primacy of essence and was
one of the followers of illuminationism» [9, p. 2]. His ideas
of an independent intermediary world, the imaginary world
(Alam–e–Mithal) have exerted a powerful influence down
to this day, particularly through Mulla Sadra’s adoption of
his concept of intensity and gradation to existence, wherein
he (Mulla Sadra) combined peripatetic and illuminationist
description of reality.
The concepts of Illumination and Light in the Ancient
Persia haму become a solid foundation for Iranian
mysticism. In the Gathas and in the inscriptions of the
Achaemenians, Hormoz has been described as a God
who illuminates the world, a God who is the Light of the
Heavens and the earth. The concept of the three worlds
with their four time periods as described in Zoroastrianism,
has survived in theoretical Iranian mysticism to this
day. Suhrawardi has revived the ancient wisdom of Iran,
gathered all the ancient thoughts of the mystic before him,
amplified them, and then delivered this heritage onto the
future – a heritage which remains alive and dynamic to this
day.
In Iranian mythology, Light is a significant aspect, and
has been interpreted in mystic thoughts. Life and existence
has been described entirely as light, and in the Sohravardi
interpretation, this has been described in different stages.
God’s glory, the Light, Wisdom of Khosravan and the
Persian illumination are rooted in both mythology and
mysticism. This metaphysic of light lies in Iranian culture,
architecture, literature and art like painting, miniature,
mosaic, pottery and carpet weaving.
Sohrevardi’s wisdom, which indicates his high status
in Persian literature, is based on thinking and avoiding
attachment to worldly desires. Sohrevardi was the promoter
of sarcastic literature. Sanaei and Attar Neishabouri, two
prominent Iranian poets, had adopted a sarcastic approach
prior to him. Suhrawardi’s thought is innovative. He
is considered the outstanding scholar, whose ideas are
discernible in Persian language and indirectly conceivable in
Western literature.
Conclusion: Suhrawardi was an Iranian mystic who has
provided his philosophy, ‘wisdom of Illumination’, in the
late 6th and early 7th century. At the heart of Suhrawardi’s
school of illumination is a particular theory of knowledge
known as «Knowledge by Presence», collected on the
basis of myth and symbolism, represents a thinker who
tried to reconcile rational discourse and inner purification.
Suhrawarardi was unique in his deep insight into the origins
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of ancient Iranian wisdom and Greek philosophy as well as
Islamic teachings.
Suhraward’s philosophy «wisdom of illumination»
is based on light and ultimate human perfection lies in
joining the Light of Lights (Nour Al–Anwar). He renewed
the Eshraq philosophy which consisted of ancient roots,
producing an amalgamation of Zoroaster and Plato’s
thoughts. Attempts have been made to trace the Greek
influences of such figures as Empedocles, Pythagoras, and
the Stoics, an exercise which has led to Suhrawardi being
labeled a ‘Pythagoreanizing Neoplatonist’. Sohrevardi’s
wisdom, which indicates his high status in Persian literature,
is based on thinking and avoiding attachment to worldly
desires. The fundamental constituent of Suhrfwardi’s
philosophy is pure immaterial light, of which nothing is
more manifest, and which unfolds from the light of lights in
emanations through the descending order of the light of ever
diminishing intensity.
Suhrawardi, also known as Sheikh Eshraq (Master
of Illumination), elaborated the idea of an independent
intermediary world, the imaginary world (Alam–e–Mithal).
His views have exerted a powerful influence down to this
day. Sohrwardi taught the mystery of life by the knowledge
of metaphysics and the practice of self–control. The
ideological heritage of Suhrawardi is the process by which
Suhrawardi was orientalised in the Iranian mind, tracing the
notion of Persian sages from its origin in ancient Persian
wisdom and Greek thought through its contemporary
manifestation in modern Iranian nationalism. Suhrawardi
linked the ancient Persian wisdom with modern Iranian
thought.
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Спадщина «мудрості осяяння»
(Хікмет – Аль Ішрак) Сухраварді
Шихабуддін Абуль–Футух Яхья ібн Хабаш Сухраварді – перський містик
і філософ, засновник філософії ішракізму («осяяння»). Це потужна іранська
філософська школа, в якій використовувалися ідеї зороастризму і платонізму.
Згідно праці «Філософія осяяння» Сухраварді, світло є божественним
метафізичним джерелом знання. У статті розглядається ідеологічний спадок
Сухраварді і його вплив на іранський світогляд. Простежується його коріння
від стародавньої перської та грецької філософії, а також його сучасні вияви
в іранському націоналізмі. Сухраварді розглядається як сполучна ланка між
стародавньою перською мудрістю та сучасною іранською думкою. У нашому
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дослідженні було використано методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції,
а також історичний та компаративістський методи.
Ключові слова: стародавня перська мудрість, хікмат аль–ішрак, хікмат
хосравані, осяяння, іранський містицизм, чаша Джамшида, «наука світла»
(ільм аль–ішрак), міф про Кей–Хосрова, Сухраварді.
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Естествознание как системное сознание
в структуре лексико–семантического
метеополя: философский подход
Рассматриваются вопросы функционирования языковой способности
человека в естествознании. Акцентируется, что матричной совокупностью
системного сознания является ядерная семантика, координатами которой
служат человекокосмизм и человекоцентризм как существенное выражение
распространения электромагнитных волн в трехмерном пространстве.
При этом выделяются такие качественно феноменальные микрополя как
атмосферные явления, вода, воздух, земля. Отмечается, что важным принципом
в структуре лексико–семантического метеополя является диагностика
«Времени» и «Пространства» с целью определения различных природных
явлений и аномалий. Подчеркнуто, что языковая игра в массовых транс–
медиа становится объектом внимания для человека, государства и общества,
поскольку такие исследования зависят, в частности, от искусственных
спутников Земли. Констатируется, что императив модификации страха
приобретает созидательную функцию как превентивную безопасность в
феноменальных рецепциях мудрого сознания.
Ключевые слова: естествознание, системное сознание, ядерная
семантика, метеополя, языковая игра, императив страха.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Сегодня, когда языковое сознание выходит на иной
уровень в постсовременности, все большее значение
приобретают вопросы функционирования языковой
способности человека. Поэтому системность сознания в
структуре лексико–семантического метеополя является
актуальным, поскольку каждое в отдельности поле
диалектически взаимосвязано с другими полями языка
и в матричной совокупности с ними образует языковую
систему сознания.
Целью данной статьи является диагностика
структуры лексико–семантического метеополя, а также
установления их связей, что опредмечивает системность
сознания.
Ядерная семантика
При этом необходимо отметить, что лексико–
семантическое поле представляет собой совокупную
матрицу языковых единиц, объединенных общностью
содержания и отражающих понятийное, предметное или
функциональное сходство обозначаемых явлений. Для
такого поля констатируется наличие (интегрального)
признака, (дифференциальных) признаков, по которым
оригинальные единицы поля отличаются друг от
друга [4, c. 6]. Таким образом, одним из важных черт
любой полевой структуры является распределение ее
на ядро и периферию. Поэтому в организационной
структуре
метеополя
иерархического
характера,
координатами которой являются человекокосмизм и
человекоцентризм, выделяются такие качественно
феноменальные микрополя как: атмосферные явления в
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воздухе, воде и на земле, по которым распространяются
электромагнитные волны.
Так, например, микрополе с одноименным ядром
«воздух» является наиболее многочисленным, в состав
которого входят группы, объединенные словами: ветер,
осадки, температура, небо. Данные метеорологические
термины манипулятивным образом влияют на созна
ние человека, иными словами, способствуют раскрытию
интеллектуальных способностей с определенным умыс
лом: злоумышленным или гуманным (доброумыш
ленным).
В силу этого, на наш взгляд, нет «плохих» погодных
условий, а важно, какие «погодные условия» в
иррационально–рационального выраженном сознании
человека, поскольку каждый период года (весна, лето,
осень, зима) имеют свои специфические особенности
природной красоты. Такие концептуально значимые
признаки, определяющие ядерную семантику, служат
залогом успеха мудрости человека, а именно: в его
внутреннем мире, который отождествляет внешний
жизненный мир.
Кроме того, ассоциативное метеополе характери
зуется наличием одного смыслового ядра в семантическ
ом поле системного сознания. Поскольку лексические
структурные единицы, обозначающие атмосферные
явления в воздухе, на земле и в воде, диалектически
объединены в одно целое и вместе с признаками,
действиями, физическими явлениями, единицами изме
рения и природными катаклизмами наполняют ядерное
семантическое метеополе. При этом, основными
компонентами лексических единиц в ассоциативном
метеополе являются родо–видовые отношения, на
уровне личности, государства, общества.
Время и Пространство
Таким образом, важным принципом в структуре
ассоциативного метеополя, на наш взгляд, является
диагностика смежных лексико–семантических полей
«Время» и «Пространство» для определения различных
природных
явлений.
«Будучи
универсальными
формами восприятия действительности, признаки
«локализованности» и «темпоральонсти» представлены
уже в самом определении погоды. Они играют
существенную роль в структуре метеополя, а именно
входят в него, а не просто пересекаются» [3, c. 57].
Иными словами, Время – это то Пространство
трехмерного
классического
измерения,
которое
необходимо формировать, копить и умножать именно
творческим путем, исходя из екзистенционального
опыта, трансцендируя свое сознание из явного земного
бытия в иные формы пространственного измерения.
При этом необходимо учитывать центробежность
(сбалансированность) суммы моментов реальных
сил, равных истинному значению Действительности,
следуя природным законам гравитации в системных
координатах человекоцентризма и человекокосмизма.
На наш взгляд, Время – это те субстанциональные
умножители Пространства, которые человек и
общество должны создавать согласно законам Природы,
поскольку
определенными
периодами
Времени
модусы как опредмечивание сущих вещей в смысло
творческом Пространстве жизненного мира создает
гносеологическую картину. Поэтому, именно благодаря
системному подходу творчески креативный человек
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достигает поставленных перед собой целей и принимает
мудрое решение. Благородная креативность мудрого
человека является залогом успеха не только для
личности, но и для государства и общества в целом.
Кроме того, необходимо отметить, что Пространство,
наполненное эфирной субстанцией как основой
иррационально–рациональных актов мудрого сознания,
является духовным капиталом в постсовременности.
Такой прорыв в будущее, благодаря «ядерной»
семантике в духовном капитале мудрости создает
риторику как генеративный ресурс системного языко
вого сознания в эпоху современных глобализацион
ных измерений. В этих мировых процессах могут
быть заимствованы нанотехнологии как инструменты
(приемы, средства) для общения между людьми, неза
висимо от физического расстояния в единой идейно–
совокупной матрице лингвистической программы
коммуникативного действия.
Вот почему так важно сегодня уметь общаться не
только в человеческом мире, а и в мире животных,
растений и т.д., не нарушая живого баланса Вселенной.
Языковая игра
В данном контексте акцент на коммуникативном
действии языковой игры метеополя, что представ
ляет собой «одновременно и когнитивный, и психо
логический, и лингвокультурный, и эстетический
феномен, функциональная сущность которого не исчер
пывается, традиционно выделяемой сферой космичес
кого воздействия и уже никак не вписывается в рамки
расхожего определения «игра слов» [2].
Несмотря на то, что определение языковой игры в
структуре лексико–семантического метеополя имеет
многоплановый, многоуровневый характер, естество
знание сходится на том, что языковая игра является
разновидностью лингвокреативной деятельности, свя
занной с преднамеренным нарушением языковых и
речевых норм и направленной на достижение целевого
эффекта (эстетического, космического, стилистического
и др.).
Языковая игра в массовых транс–медиа становится
объектом внимания многих исследователей. Такие
исследования зависят от всевозможных технических
средств (в частности, искусственных спутников Земли),
а также ретрансляторов электромагнитных волн,
посредством которых транслируется определенный
канал Сети. Так, например, широкое распространение
языковой игры в Интернет–коммуникации обусловлено
многообразием выполняемых его функций, которые
способствуют реализации различных интенций субъекта
коммуникации: привлечь внимание, развеселить, уни
зить, обидеть, разозлить, покритиковать и пр.
Специфика языковой игры в Интернет–комму
никации раскрывается при анализе практического
материала, собранного на форумах сайта censor.net.ua,
была использована классификация, созданная немецкой
ученой Н. Зауэр [5, с. 104].
В этом отношении важно подчеркнуть, что
Интернет–коммуникация на чатах и форумах имеет свою
специфику, что представляет устную коммуникацию,
но практически реализуется в форме письменной речи.
Таким образом, эта коммуникация, как и всякая другая
письменная речь, лишена внешних особенностей перма
нентного невербального общения (мимики, интонаций,
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жестов). Эта схожесть частично решается за счет
графических знаков («смайликов»).
Именно такие лексические приемы языковой игры
используются субъектами форумов и чатов при создании
текстов.
Кроме того, среди типов и приемов манипулятивного
влияния в системе языковых игр можно выделить:
манипулятивное звучание, основанное на разном
звучании звуков в разных частях слов в зависимости от
ударения на слог, например, «мЕтро» и «метрО».
Ведь характерно, что тексты в Интернете ближе к
устной речи и, соответственно, более безответственны,
чем тексты в бумажном формате. Кроме того, субъекты
эпох Интернета читают с экрана больше, чем с
бумажного носителя и вариативность написания для них
абсолютно естественна.
В частности, Интернет–мемы получили наибольшее
распространение в различных интернет–сообществах
(в блогах, чатах, социальных сетях, на форумах и
т.п.). Зачастую Интернет–мемы используются в форме
комиксов или отдельных картинок, так же возможно
распространение в форме звуков. Интернет–мемы
отличаются разной степенью локальности и могут
не вызвать смеховой реакции, если не сопроводить
их необходимыми пояснениями. Иногда картинка
играет роль фона, а сам комментарий обыгрывает
комическую ситуацию. При этом, назначение мемов –
высмеять ситуацию, обратить на нее внимание, показать
комичность обыденных и распространенных ситуаций.
В силу этого Интернет–мемы, получив значительное
распространение в сети, превращаются в направлении
массового искусства. Запоминая яркие и стандартные
образы, пользователь переносит их характерные
черты на свою манеру поведения. Можно утверждать,
что мемы превращаются в устойчивые афоризмы и
крылатые фразы, которые становятся неотъемлемой
частью современного языка.
Таким образом, в результате исследования типов и
приемов языковой игры, используемых участниками
интерне–коммуникации, осуществляется гносеологи
ческая картина языковой игры, в которой используются
различные манипулятивные приемы влияния. В
последнее время в интернет–коммуникации наметились
тенденции использования новых, неисследованных
способов создания языковой игры, а именно
текстуально–имманентные и концептуальные.
Поэтому языковая игра нуждается в дальнейшем
изучении
посредством
интернет–коммуникации,
поскольку в определенной степени является прерога
тивой деятельности спецслужб. Ведь в такой языковой
игре криптологическим образом (методом шифрования
и дешифрования информации) следует распознавать
стратегические тактические намерения вероятного
противника в случае локальных конфликтов как
латентного, так и явного характера действий. При этом
используются такие манипулятивные приемы влияния
как мобилизация, внушение, санкционирование, бифур
кация, наследственность, имидж и т.д.
При этом в языковой игре необходимо отметить
дискурс. Это «результат целенаправленного социального
действия, что берет участие во взаимодействии людей
и механизмах их сознания [1, с. 27]. Кроме того, в
конструктивной модели коммуникативного действия
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существует диалогический дискурс как межкультурное
общение, что характерно для современного мульти
культурализма. Именно такой духовный арсенал
разносторонних средств языкового сознания как
генеративного ресурса сегодня является стратегическим
критерием для личности, государства и общества.
В этой связи одной из коммуникативных тактик
языковой игры является императив модернизации
страха. Такое социальное влияние на структуру сознания
человека характерно интенциями коммуникативов
(субъект – субъекту) транслировать как отрицательные
эмоции гнева, агрессии, так и положительные радости
в сенсорных актах саморегулирующей системы
человеческого организма.
Таким образом, в целях нагнетания социального
напряжения среди масс населения, вводя их в
состояние депрессии, невроза, истерии, субъекты
политической власти Украины, «кредитным» способом
и «космическими» ценами на коммунальные услуги
создают социальную картину всеобщей апатии (песси
мизм, неверие в будущее). Поэтому, только креативное
творчество человека как феномен разносторонней
личности
должно
препятствовать
всевозможным
техникам в императиве страха, благодаря гуманной силе
духа (воле, совести, чести). Констатируется, что именно
созидательный принцип страха генерирует человека
вперед как прорыв в будущее. Этот когнитив страха
приобретает функцию превентивности, что очень важно
для безопасноведения, а именно: в системе риска как
феноменальных рецепциях мудрости!
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Science as a system of consciousness in the structure lexical–
semantic meteopole: a philosophical approach
This article examines the questions of functioning of language ability of man
in natural science. Accented, that matrix totality of system consciousness is nuclear
semantics the coordinates of that cosmism of man and centrism of man serve as
substantial expression of distribution of hertzian waves. There are such phenomenal
microfield qualitatively as atmospheric effects, water, air, earth. It is noted that an
important principle in the structure of lexical–semantic meteorological field is the
diagnosis of «Time» and «Space» to determine a variety of natural phenomena and
anomalies. Noted that the language game in the mass TRANS–media becomes the
object of attention of the state and society because these studies depend, in particular,
from artificial Earth satellites. It is stated that the imperative modification of fear
acquires a constructive function as a preventive security in the phenomenal reception
wise consciousness.
Keywords: natural science, system consciousness, nuclear semantics,
meteorological fields, language game, imperative of fear.
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Природознавство як системна свідомість в структурі
лексико–семантичного метеополя: філософський підхід
Розглядаються питання функціонування мовної здатності людини
в природознавстві. Акцентується, що матричною сукупністю системної
свідомості є ядерна семантика, координатами якої слугують людинокосмізм
і людиноцентризм як істотний вираз поширення електромагнітних хвиль у
тривимірному просторі. При цьому виділяються такі якісно феноменальні
мікрополя як атмосферні явища, вода, повітря, земля. Відзначається, що
важливим принципом у структурі лексико–семантичного метеополя є
діагностика «Часу» і «Простору» з метою визначення різних природних явищ
та аномалій. Підкреслено, що мовна гра в масових транс–медіа стає об’єктом
уваги людини, держави і суспільства, оскільки такі дослідження залежать,
зокрема, від штучних супутників Землі. Констатується, що імператив
модифікації страху набуває рушійної функції як превентивної безпеки у
феноменальних рецепціях мудрої свідомості.
Ключові слова: природознавство, системна свідомість, ядерна семантика,
метеополя, мовна гра, імператив страху.
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Типология личности в социально–
философском измерении
Содержание статьи актуализировано исследовательской парадигмой
социально–философского познания типологии личности. С диалектико–
материалистических позиций выявлены антропологические предпосылки,
генезис этого сложного феномена. В контексте социально–философской
рецепции обоснована эволюционная закономерность концептуализации и
условия развития типологии субъекта деятельности в антропосоциогенезе.
Методологически аргументирована необходимость введения в научный оборот
понятия «антропосоцотипогенез». В авторской интерпретации предложена
эволюционно–антропологическая система типологии человека.
Ключевые слова: типология личности, рецепция, антропосоциогенез,
эволюция, заимствование, деятельность.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Социодинамический кризис современной личности
в интенциальности своего обнаружения предполагает
всестороннюю модификацию типологического потен
циала субъекта общественной практики. В этой связи,
типология человека, как фундаментальная проблема
социально–гуманитарного познания, с одной стороны,
обусловлена новым антропо–социализированным под
ходом к интегративно–рефлексирующему выявлению
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своей сущности, в котором «социализация является
магистральным путем формирования личности, основой
ее последующего развития и совершенствования»
[7, с. 1282]. Консолидирующая взаимосвязь ракурса
«антропологическое – социализированное» является
своеобразным методологическим денотатом рефлексив
ного переосмысления человеком процесса социализации,
результатом которого является фундаментализация его
качеств как антропологического, так и социального
порядка.
С другой стороны, актуальность темы исследования
обусловлена антропосоциогенезисным содержанием
исторической ретроспекции проблемы типологии
человека в контексте социально–философской рецепции,
которая наиболее полно сочетается с проблемным
полем социальной философии и когерентно отражает
диалектику социально–типологической взаимосвязи
«природа – человек – общество».
Динамическое схождение этих составляющих обу
словлено форматом единства социального, типологи
ческого, индивидуального, субъективного в структуре
личности и в содержании данного теоретического
исследования объективировано механизмом философс
кой рецепции.
Как известно, отношение человека к социально–
природной среде поливариантно. В исторической антро
посоциогенезисной парадигме общественного раз
вития человечества сложились многообразные способы,
приемы, формы, методы освоения мира индиви
дуумом, в том числе и типологические. Диалектич
ность картины мира, в ракурсе проявления челове
ческого бытия отражена взаимосвязью принципов
тождества и различия, устойчивого и изменчивого,
эндогенного и экзогенного, эволюционного и револю
ционного, динамического и статического. Это даёт
право утверждать, что объективная закономерность
всемирно–исторического процесса типологична по
своему сущностному проявлению и содержательной
оформленности в силу специального соотношения
моментов сходства, повторяемости, подобия различных
явлений, процессов, фактов, процедур, событий действи
тельности, которые отражаются в актах познания.
Вот почему, возникновение и эволюционное развитие
типологии личности происходит не изолированно от
человеческого индивида, а в контексте его социально–
типологического познания природно–культурной реаль
ности, находящейся в пространственном континууме
социума. Данный вид познания продуцирован несколь
кими способами. Один из них выражен закономер
ностью философской рецепции, которая наиболее
полно проявляется в рамках объектно–субъектного
взаимодействия.
В переводе с латинского языка понятие рецепция
(reception) означает «принятие» В общеметодо
логическом значении – это длительный диалектико–
трансформационный процесс, комплексное проявление
которого разворачивается в многомерном формате
природно–социальной когерентности: «восприятие –
преобразование; заимствование – приспособление».
Социально–философская рецепция – это осново
полагающий вид философской рецепции, важнейшая
составляющая объектно–субъектного взаимодействия.
Применительно к анализу типологии личности,
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социально–философская рецепция представляет собой
процесс заимствования человеком многогранных
свойств, связей, отношений, опосредований объективной
и субъективной реальности, их рефлексивное преобра
зование в индивидуальные качества и приспособление к
проявлению в социальной практике.
Типология человека эволюционизировалась в проти
воречивом формате извечного дискурса идеализма и
материализма и по этой причине имеет два методо
логических основания – идеалистическое и материалис
тическое, исходящих к единой субстанциальности.
В неклассическом дискурсе социально–философс
кого осмысления проблем типологии личности ее
разработка, а также постижение отдельных аспектов
типологического потенциала индивида, определены в
таких направлениях познания, как: феноменологическое,
персонологическое, герменевтическое, трансценденталь
ное, экзистенциональное и других.
Идеалистический подход, как характерно три
виальное направление философских взглядов на
происхождение человека и развитие компонентов
его типологии (О. Конт, Э. Кречмер, К. Леонгард,
Г. Зиммель, К. Юнг, М. Вебер, Э. Гуссерль, У. Шелдон,
А. Шютц, Э. Фромм, Т. Лукман, Ж. Деррид), в значи
тельной мере сводит их трактование к запредельному
уровню идеализации сущностных сил человека,
абсолютизации его свойств. Безусловно, обособление
абстракции от природного материального субстрата, ее
односторонняя онтологизация, как известно, приводит
к гипостезированию содержания. Так, объективные
идеалисты, принимая за предоснову действительности
универсальный дух в безличной форме (Г. В. Гегель), а
также некоторое сверхиндивидуальное, имперсональное
сознание (Фома Аквинский) или надиндивидуальное
мышление (Г. В. Лейбниц, Ф. В. Шеллинг), несомненно
приходили к иллюзии некой «предтипной» сущности,
имеющую самостоятельную реальность. Более того,
Платон, И. Кант, Г. В. Гегель концептуализировали
присутствие в человеке вездесущего «нечто», разно
порядковое наличие которого продуцирует идеальную
упорядоченность личностного начала у индивида
и имеет логику своего прообразного (то есть типо
логического – прим. авт.) субстанционального развер
тывания в последующем.
С позиции другой крайности, субъективные
идеалисты (И. Г. Фихте, Д. Беркли, Д. Юм, Э. Дж. Га
мильтон), отрицают объективную реальность вне
индивида, конструируют картину мира только на основе
особенностей индивидуального сознания. Несомненно,
данный подход дезобъективирует фундаментальность
природной рецепции, отражающей акты познавательных
процедур субъекта практики, сводит их результаты
к
многовариантным
абстракциям
персонального
воображения. К примеру, типология современного
перцепционализма основывается на субъективированных
типах восприятия, приоритетно образующих начала
человеческого мышления, чем и абсолютизирует
безграничную индивидуальность личностного знания,
примат субъективного над объективным.
Несмотря на метафизичность неклассического
уровня философского познания, ее позитивные моменты
отражают глубокую диалектическую разработку отдель
ных положений обозначенных концептов, которые в
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должной мере способствуют расширенному пониманию
проблем типологии человека.
В классическом социально–философском формате
научного знания материалистические взгляды на
генезис типологии человека были заложены и развиты
Демокритом, Эпикуром, Т. Гобсом, Ж. Ламетри,
Д. Дидро, К. Марксом, В. Лениным, К. Фогтом, Л. Бюх
нером. В настоящее время проблематика типологии
личности в философской литературе лишь частично
отражена в исследованиях отечественных авторов
(Ч. Е. Базел, И. Голосенко, А. В. Гулыга, Р. П. Девяткова,
А.–К. И. Забулионите, Ф. Знанецкий, А. Корт, А. Курно,
Ю. М. Лотман, Г. Ю. Любарский, В. Д. Небылицын,
А. П. Огурцов, И. П. Смирнов, Б. М. Теплов,
З. И. Фейнбург, В. А. Штофф, А. Г. Шубаков,
Д. И. Чеснаков и др.). Среди зарубежных авторов
вопросы типологии рассматриваются преимущественно
лишь в прикладном аспекте логико–методологическом
плана (К. Гемпель, Дж. Ст. Милль, П. Оппенгейм,
У. Уэвелл, Б. Эрдман).
Уже в античности находятся первоистоки фило
софского осмысления субстанциональности индивида,
в которых «были определены самые очевидные грани
его существенных характеристик – природность,
разумность, социальность. Они рассматривались с
разных позиций: натуралистической (Фалес), космоцент
ристской (Демокрит), логоцентристской (Сократ),
социоцентристский (Аристотель), – что обеспечило
полноту и комплексность в дальнейшем развитии знаний
о человеке» [9, с. 2]. Такой подход, с точки зрения
научной рецепции, не только логически оправдан, но и
закономерен, поскольку позволяет исследовать антропо–
социализированные моменты генезиса типологического
феномена человека начиная с его гоминидных (пред
человеческих) предков.
Общеизвестно, что любой живой организм, как
субстратная институция движущейся материи, в своей
жизнетворящей явленности соотнесен с пространством
и временем своего существования. Данный процесс
имеет различные формы своего проявления, базисную
основу которых составляет способ контактного
взаимодействия организма с средой обитания в
виде: «сигнал(стимул) – возбуждение(торможение) –
рефлекс – реакция – действие (противодействие)».
Жизненность этой закономерности вполне очевидна и
ее продуктивность доказана онтологической и логико–
гносеологической масштабностью эволюции. Сущность
данных процессов родственна механизму природной
рецепции и полностью отражается ею. Исходя из
этого, можно утверждать, что применительно к живым
организмам, природная форма реакции, объективно
выраженная свойствами раздражения, возбуждения,
торможения, выступает как способ первичного
обнаружения ее качественной определенности. Раз
это так, то ее проявление, например, в инстинктах
антропоидов,
обеспечивает
аккомодацию
живого
существа к условиям обитания. Вот почему, с позиции
рецепции, инстинкт в отношении первичных условий
жизнеобеспечения любой живой особи «расширяет
возможности условного рефлекса в функции приспо
собления организма к среде» [1, с. 19]. Этот вывод с
неизбежностью приводит к пониманию того, что во всех
эволюционных закономерностях природы имманентно
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присутствует типологическая составляющая всеобщего
процесса жизнеформирования.
Несомненно, реакция, инстинкт, как формы прояв
ления сущности всех живых организмов, типологически
объективны, взаимосвязаны, соотносимы, имеют
гомогенный или гетерогенный характер. Природная
преемственность этого процесса редуцирована момен
тами его передачи по наследству, родословными
актами социальной филиации. В контексте социально–
методологического
познания
генезиса
типологии
личности, данная зависимость закономерно отражается
рецепцией в плане типологического заимствования
первобытным человеком основных инстинктов антро
поидов и изначальное их приспособление к потребнос
тям индивидуального выживания, проблемам родопле
менной общины. Этому способствовало подражание,
как одна из основных форм реализации данной
зависимости. Подражательная активность прапредка
человека являлась также типовым соответствием
примитивному способу следования поведению антро
поидов. Этим концептуальным положениям созвучны
теоретические
взгляды
многих
исследователей,
указывающие на то, что благодаря рецепционному
инстинкту подражания у далекого пращюра человека
«принципиально изменилась система ориентации в
окружающем мире, закрепляя удачные «стандарты»
действия, поведения, мышления, чувствования» [4,
с. 43–44].
Как известно, природа множится многообразием.
Различными актами натурального заимствования
свойств извне наш предок демонстрировал целе
направленное стремление к их развитию у себя.
Этим он субстантивно закладывал основы антропо–
социализирующих условий дальнейшего совершенство
вания своих индивидных качеств. Безусловно, такого
рода преобразования прогрессивно сказывалось на
развитии зачатков типологии предка человека. Транс
формация актов подражания выступала как причина,
следствием которой служила необходимость креативного
приспособления свойств окружающей реальности к
нуждам человека именно в социально возрастающем
приоритете рациональности этих свойств [2].
Выборочно дифференцируя подходящие для себя
свойства вещей, на основе их сходства и различия,
первобытный человек тем самым заимствовал из
них все лучшее и, самое главное, – группировал
их в объективной и рациональной значимости для
себя. В прагматическом стремлении постичь и
приспособить содержание вещи «под себя», скрыта
логическая закономерность самоутверждения человека
и совершенствования психологических основ его
типологии, желание со временем выйти за пределы
собственного и индивидуализированного «Я» [11].
Человек творит сам себя, осознавая, что он есть, и,
главное, задавая то, каким он должен и хочет быть» [12,
с. 11].
Антропо–социализированное
развитие
субъекта
деятельности и совершенствование его типологи
ческого потенциала непосредственно связано с форми
рованием мышления родового человека. Качествен
ная конкретность зачатков мыслительной деятельности
первобытного человека, по отношению к стадной
особи, выражалась в применении первых признаков
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абстракции. Активно эволюционизирующий человек
постепенно постигал абстракцию как объект своей
интуитивно–мыслительной практики, закрепляя ее в
простейших понятиях, фиксируя в членораздельных
звуках, которые усиливал жестами, мимикой, элемен
тами культовых обрядов. Благодаря рефлексии сози
дающего мышления, понятия, суждения, умозаключения
прапредка человека постепенно приобретали логический
статус и служили определенным модусным средством
в преобразовании антропологических условий его
жизнедеятельности [2].
Типология личности предка человека в аспекте
социально–философской проблематики, закономерно
детерминирована
потребностями
межличностного
общения. Ключевую роль в этом играл род [5].
Древний человек был слит с родом, который выделял и
противопоставлял себя окружающей действительности
в целях всеобщего выживания, сохранения генотипа
(Е. Л. Григоренко, С. Ф. Коваль, Т. М. Марютина,
Г. М. Скуридин). В условиях жизни родового
коллектива человек не мог чувствовать себя в качестве
полноценного индивида, его типология была всецело
имманентна типологии родовой общины, ее типовой
родоплеменной обусловленности.
На развитие типологии индивида первостепенное
значение оказывало использование первопредком
человека обрядовых символов, бескомпромиссное
следование образам, идеалам духовного почитания,
модельно–образное подражание их образцам. Это
являлось свидетельством зарождающейся социально–
религиозной архаизации общества, проявляемой в
типологическом самокопировании элементов перво
бытной культуры. Коллективно–групповая социализация
этих действий, воплощаясь и трансформируясь в
мифологизированном сознании человека, постепенно
приобретала виртуальный порядок космологического
содержания. В силу этого, естественную событийность
дикарь отождествлял со сверхъестественными мисти
ческими силами инобытия, тем самым предпринимая
трансцендентальные попытки к своей инаковости
[6]. Созерцательное стремление к сравнительному
подражанию обоснованно вызывало у нашего дале
кого пращура желание к идолопоклонничеству, мотиви
рованное заимствование у богопочитаемых сущностей
качеств их определенности. Ведущая сторона этой
идейно–духовной тенденции всегда жизненна, ее
субстанциональная интенция для типологии личности
несомненно актуальна и востребована современностью.
Разнотипированные божественные сущности не
одинаково отражали свое ролевое предназначение и
соответственно по–разному влияли на формирование
тех или иных качеств человека [5]. Целенаправленный
антропо–культурологический процесс типового фор
мирования богоподражаемых свойств у человека,
был направлен, прежде всего, на трансформацию в
его сознании мифологических образов. Они посте
пенное превращались в социализированные человеко
подобные идеалы, которые группировали качества и
модифицировали их проявление в различных видах
практики. Данная социально–антропологическая субъек
тивация природы человеческих свойств не требует до
полнительной аргументации (Ю. Качалова, Т. Керимов,
А. Смирнов).

169

Випуск 116

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Параллельно с трудовой деятельностью, развитием
мышления
совершенствовалось
антропо–социали
зированное отношение человека к себе и Другому.
Это стало возможным на основе эволюционного
развития речи. Унаследованные от животных звуки,
их дифференцированная связь с образами природных
предметов, явлений, а также комбинированная логико–
психологическая интерпретация в процессе взаимного
общения, служила основой для формирования и
совершенствования звуковой речи нашего прапредка.
Специфические условия организации звуковой связи
между людьми с необходимостью развивали как
внешний, так и внутренний мир человеческой особи,
индивидуализировали ее объективное и субъективное
бытие,
социализировали
групповую
общность,
подтверждая вывод М. Хайдеггера, что «язык есть дом
бытия». В процессе эволюции, социально–коммуни
кативная составляющая типологии человека постепенно
развивалась от примитивных форм общения жестами,
мимикой, позированием к более сложным формам.
Их основу составляло речевое общение в коллективе
соплеменников с использованием вербальных и невер
бальных форм воздействия, а также – различные виды
языковой коммуникации родоплеменных диалектов [5].
Отмеченные научные подходы, отдельные поло
жения и выводы ученых, выявленный генезис и
социализирующие условия развития типологии инди
вида в данном исследовании, приводят к выводу о
всеобъемлющем характере типологичности объектив
ной реальности, которая имеет различные явные
или скрытые свойства похожести, повторяемости,
одинаковости, тождественности [3; 4; 8; 13].
Введение понятия тип в смысловую аббревиатуру
дефиниции «антропосоциотипогенез» имеет следующие
научно–методологические обоснования: 1) тип, как
понятие широкого научно–абстрактного значения,
охватывает своей статусной всеобщностью весь спектр
явлений, отражаемые терминами «антропос», «генезис»,
«социум», «социальное», а также производные от них –
«индивидуальный генезис развития», «социально–
антропологическое», «антропо–социализированное» и
другие. В связи с этим проявляется более глубокая
степень обнаружения предметности первичных исто
ков происхождения человека. Достаточным аргумен
том может служить довод о том, что различные типы
структурных компонентов живой природы субстанцио
нализировались еще до появления человекообразного
существа; 2) механизм типообразования созвучен
природным конструкциям рецепции [3; 10]. Их диалек
тическое соотношение является одной из составляющих
целенаправленного процесса естественного отбора,
определяющего закономерности эволюции и наличие
в ее этапах соответствующих переходных «звеньев».
Концепт понятия «тип» содержит достаточно аргу
ментов для обоснования наличия «недостающих
звеньев», особенно в процессе эволюционного перехода
из неживой материи в живую; 3) логический ракурс
типоопределенности взаимоусиливает природную связь
элементов данного понятия в сочетании «социальное–
индивидуальное–генезисное» в направлении типологи
ческого познания антропологического бытия человека;
4) методологическое предназначение понятия «тип»
является производным базисным основанием, продуци
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рующим закономерную связь социального, типологи
ческого, индивидуального и субъективного в аспекте
антропо–социализированных интенций. Убедительность
данных доводов небезосновательна, их взаимосвязь
подтверждена проявлением принципа всеобщности
типологии природы, человека и общества.
Данные обоснования определяют общепризнанную
уникальность типологии личности, историческую
ретроспекцию ее генезиса и модусную многосторон
ность в процессе эволюционного развития всего челове
чества. В настоящее время, накопленное содержание
типологического знания о человеке определено назрев
шей
необходимостью
классификации
типологии
личности по основанию социального способа ее жизне
деятельности в различные эволюционно–исторические
периоды антропосоциотипогенеза с учетом прогности
ческой составляющей.
В авторской интерпретации данная классификация
может быть представлена в виде антропологической
системы типологий человека:
1. Типология человекообразного существа (типо
логия гоминидной человекообразной сущности). Ее
возникновение
обусловливалась
генотипическими
факторами близкородственного появления первопредка
человека. Типологическая закономерность природного
сходства первопредка с антропоидами была объективно
определена механизмом рецепции в ракурсе сходно–
различимой преемственности для развития будущего
человеческого рода. В этот период внутреннее видовое
отличие человекообразных сущностей выражалось лишь
только гомотиповыми различиями по полу и возрасту.
2. Типология человекоподобной особи. Тип чело
веческого предка в этот период формировался по
принципу подобия в развития сходно–различимых
человекообразных черт прототипируемой сущности,
обособленной, прежде всего, на основе развивающихся
генной, биологической и физиологической составляю
щих будущего человека. Типологическое становление
человекоподобного облика новой особи в стадном
сообществе себе равноценных, было детерминировано
примитивными формами невербального общения,
наметившимися закономерностями родо–племенной
коммуникации, зачатками первичных актов трудовой
активности.
3. Типология первобытного человека (типология
«дикого человека»). На данном историческом этапе
происходило формирование социального базиса будущей
личности, а ее типологические основы уже конкретно
определялась устойчивой анатомо–анпропологической
инвариантой прообраза современного человека. Содер
жание данного образа активно развивалось в контексте
праксеологического перцепционного, взаимодействия
первопредка человека с природой. Это определялось
тождественностью качеств человеческой особи с ранее
заимствованными свойствами природной данности и их
продуктивное развитие в процессе трудовой деятель
ности. Типологическая значимость и прогрессирующее
совершенствование этих человеческих качеств происхо
дило в границах природно–социальной когерентности и
посредством эволюционной проекции первоочередного
развития таких изначальных свойств как: телесность,
самость идентичность, субъектность, физичность, персо
нальность.
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4. Типология человека разумного (типология Homo
sapiens):
1) Типология человека предцивилизационной эпохи:
а) типология человеческого индивида раннего этапа
развития; б) типология человека античного периода;
в) типология человека феодальной эпохи; г) типология
человека буржуазного общества.
2) Типология современного человека: а) типология
личности капиталистической формации; б) типология
социализированной личности информационного сооб
щества.
3) Типология космопланетарного человека: а) типо
логия виртуализированного человека; б) типология
космотрансформированного человекообразного инди
видуала.
5. Типология человекоподобного космогуманоида:
1) типология антропоморфного гуманоида; 2) типоло
гия космологического техноида с очеловеченным чипо
генокодом.
Таким образом, первобытный человек был
полностью зависим от природы, в ее границах развивал
свою субстантивность. Сформировавшийся человек
коренным образом отличался от животных как своими
потребностями, интересами по преобразованию фраг
ментов природной данности, так и социальными
способами их удовлетворения. В этом антропо–социали
зированном контексте происходила реализация типоло
гической способности человека подражать природе,
соответствовать ее образцам. Природный генезис
типологии человека модифицировался в деятельностном
объектно–субъектном взаимодействии с средой обитания
в различные моменты его противопоставления окру
жающей действительности, что являлось следствием
обнаружения его индивидной субстанциональности.
Возникновение типологии человека и ее эволю
ционное развитие в контексте глобального процесса
антропосоциотипогенеза, наиболее полно отражает
теория социально–философской рецепции. Типология
личности всецело объективируется и субъективируется
в индивидуальном аспекте ее антропологической
социализации. Это стало возможным благодаря эволю
ционно–историческим условиям развития трудовой
деятельности, сознания, мышления, членораздельной
речи, коллективного общения предчеловека, расши
рения сфер его биологической, физиологической, психо
логической, мыслительной, интуитивной, религиозно–
мифологической, ментально–популяционной, виртуально–
трансформационной активности.
Развитие типологии индивида предопределено свой
ствами природной среды, социально–общинным бытием
человека и таким же образом одновременно производны
от неё, что свидетельствует об общественных источ
никах ее практической рациональности, преемствен
ности опыта коллективного познания. Типологический
потенциал человека постепенно развёртывался в
динамическом ракурсе взаимовлияния: «реакция –
инстинкт – потребность – мотив – интерес» и в со
держательных рамках развивающей коммуникации:
«особь – человек – индивид – личность», становясь
индивидуализированным
атрибутом
человеческой
субъектности.
Сегодня, с позиции рецепции, антропологически
ориентированный социально–философский дискурс
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познания типологии личности, нуждается в новых
подходах, которые соответствуют современным цивили
зационным запросам общества. Их продуктивность
репрезентована необходимостью выявления логико–
методологических оснований анализа типологического
потенциала индивида в соотнесенности с культуро
логическими ориентирами и перспективами социума
в тенденции все возрастающих возможностей взаимо
действия человека с Вселенной в формате его
социально–пространственного бытия.
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The typology of a personality in social philosophical dimension
In the article the genesis of human typology has been investigated. In
the context of social philosophical reception the evolutionary regularities and
conditions of development of the typology of subjective activity in the process of
anthroposociogenesis have been conceptualized. The main features of the typology
of a personality have been investigated in the context of dialectical materialistic
ideas. The notion of anthroposociogenesis has been analyzed. Personal typology has
been presented as individualized construction which expresses harmony of social
properties of a person. Personal space in this context can be presented as external
form of activity. Spatial links express personal dependence on external natural and
social environment. The evolutional anthropological system of human typology has
been suggested.
Keywords: typology of a personality, reception, anthroposociogenesis, evolution,
borrowing, activity.
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Типологія особистості у соціально–філософському вимірі
Зміст статті актуалізований дослідницькою парадигмою соціально–
філософського пізнання типології особистості. З діалектико–матеріалістичних
позицій виокремленні антропологічні передумови та ґенеза цього складного
феномену. У контексті соціально–філософської рецепції обґрунтована еволюційна
закономірність концептуалізації та умови розвитку типології суб’єкта діяльності
в антропосоціогенезі. Методологічно аргументована необхідність введення
у науковий обіг поняття «антропосоціогенез». У авторській інтерпретації
запропонована еволюційно–антропологічна система типології людини.
Ключові слова: типологія особистості, рецепція, антропосоціогенез,
еволюція, запозичення, діяльність.
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Peculiarities of a marginal personality
in the modern world
In the article it is analyzed a marginal individual as a social phenomenon
that forms the basis for the deployment of the global crises which consequences
are unpredictable from the standpoint of the modern science. The above mentioned
actualizes the social and philosophical analysis of the peculiarities under the
conditions of globalization, determinants and mechanisms of the social transit of the
marginal communities into the integrated sociocultural space.
Keywords: margin, social medium, lumpen, social contradictions, marginal
communities.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Nowadays the Ukrainian crisis society directs man to
the creative realization of the individual, but at the same
time it does not provide specific resources for this. At the
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present stage of the development of philosophy in the
era of the global, social and spiritual crisis it is becoming
important the formation of a new ideological paradigm of
a marginal personality that requires research in the field
of philosophy and cultural studies. The phenomenon of
margin is always relevant, because through marginality new
models of life, moral values, a different outlook emerge.
The marginal personality is important for any society
at all stages of its development and in various forms of
its manifestation. With the growing scale of margin in
the society there deepen the social contradictions that
form the basis for the deployment of global crises which
consequences are unpredictable from the standpoint of
modern science. The above defined updates the socio–
philosophical analysis of the peculiarities of margin in the
context of globalization, determinants and mechanisms
of social transit of the marginalized communities into the
integrated socio–cultural space.
Philosophical reflection on the public attitudes to
individuals who in their worldview do not fit the prevailing
social norms can be found in the treatises of thinkers of the
Ancient World, Ancient Greece, the Renaissance, the times
of Modern and Contemporary History. As a result of the
seizure of foreign territories, the slave trade, geographical
discoveries and the development of trade it occurred the
fragmented socio–cultural diffusion, and the phenomenon
of margin began spreading not to individuals but to entire
social groups. However, the most obviously the formation of
the marginalized communities occurred under the influence
of large–scale transformations specific to each historical
epoch. The aim of the article is to outline the stages of
creativity in the everyday world of the individual.
Thus, in Ancient Rome the mass migration to the cities
of the peasants who lost their ability to farm on land, led
to a significant increase of the urban poor whose axiological
orientations were expressed by the slogan «bread and
circuses». History of the Middle Ages documented the
formation of the marginalized communities from among the
military mercenaries who were involved by the monarchs
to conduct long feudal wars and crusades, but after the end
of the military campaign (as well as the formation of the
standing armies) could not be absorbed into the institutions
of feudal society, preferring brigandage and robbery as
means of their existence.
The transition from the feudal society to the industrial
form was accompanied by the formation of the lumpen
communities. The essential difference of the way of life
and axiological orientations of the pauperized peasantry
determined the complexity of adaptation of this social
execution to a new role as proletarians. In addition, the
oversupply of cheap labor force in the labor market led to
unemployment, resulting in the society the spread of poverty
and social inequality.
By the 20th century the phenomenon margin was not
stood out as a separate element of social theory, but seen
in the integrity of the common problems of the social
development. However, with the acceleration of the human
development, deepening of the inequality and therefore
social contradictions in the society it was formed a scientific
approach to study margin. Thus, in the 20s of the 20th
century R. Park, an American scientist, exploring the issues
of social mobility of individuals, introduced the concept
of marginality, defining it as a state of individuals who
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are on the border of two different cultures. E. Stounkvist,
T. Veblen, T. Shybutani, D. Holovenski complemented
this theoretical concept from the standpoint of sociology,
cultural studies, anthropology, psychology. Despite the fact
that the term «marginal man» was first introduced by an
American sociologist R. Park [6, p. 881–893] in 1928, this
phenomenon we can meet both in the treatises of Ancient
India, and in the works by Karl Marx. Any evolution is
characterized by the different level of adaptation of the
members of the society to the historical transformations
that determines the presence in the society both a vanguard
and outsiders. The latter, in fact, were seen as a vestige
of the old formation that marked that very line from
which the society wished to distance quickly. However,
because of the modest social dynamics and relatively long
historical period to adapt during the change these segments
of the society remained practically outside the priorities
of social management. As a result of the seizure of the
foreign territories, the slave trade, geographical discoveries
and the development of trade it occurred the fragmented
socio–cultural diffusion, and the phenomenon of margin
began spreading not on individuals, but on solid social
groups. However, the most obviously the formation of the
marginalized communities occurred under the influence of
large–scale transformations specific to each historical epoch.
Thus, in Ancient Rome the mass migration to the cities of
the peasants who lost their ability to farm on land, led to
a significant increase of the urban poor whose axiological
orientations were expressed by the slogan «bread and
circuses».
Since the ancient times the extensive model of
society has been accompanied by the seizure of foreign
territories and the slave trade, geographical discoveries and
dissemination of trade, resulting in the fragmented socio–
cultural phenomenon of diffusion and the phenomenon
of margin spread not on individuals, but on certain social
groups.
However, the most obviously the formation of the
marginalized communities occurred under the influence of
large–scale transformations specific to each historical epoch.
Thus, in Ancient Rome the mass migration to the cities of
the peasants who lost their ability to farm on land, led to
a significant increase of the urban poor whose axiological
orientations were expressed by the slogan «bread and
circuses».
The epoch of the Middle Ages was marked by the
development of monotheistic religiousness [5, p. 50]. Fierce
competition between the doctrines of Christianity and Islam
as the main dominant ideology in the Western European
and Arab societies determined the need in justification by
the philosophical thought the necessity of the complete
subordination of individuals to the ideals of a particular
doctrine.
In particular, A. Maslov points out that «in the writings
by Augustine ... by the concentrated way it is expressed
the main worldview paradigm of the relationship of the
individual and society of the Western Middle Ages –
the complete absorption of the individual by the Total,
Absolute» [2, p. 9–10].
Together with it, the history of the Middle Ages
was enriched with the examples of the formation of
the marginalized communities from among the military
mercenaries who were involved by the monarchs to
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conduct long feudal wars and crusades. Thus, after the
military campaign or the formation by the monarchs the
regular army the military laborers could not absorb in the
institutions of the feudal society. Such communities often
long controlled the areas of land and sea (piracy), set their
own rules and thereby challenged the society. At the same
time the monarchs, after unsuccessful attempts to destroy
them physically, often chose the path to divert the leaders
of these communities at the service, creating conditions for
their demarginalization.
The transition from the feudal society to the industrial
one was accompanied by pauperization of the peasantry
and a massive infusion of it into the ranks of the proletariat.
The essential difference between the mode of existence and
axiological orientations of these social strata determined
the complexity of the adaptation of former peasants into
a new role as proletarians. In addition, the oversupply of
cheap labor force in the labor market led to unemployment,
resulting in spreading poverty and social inequality in the
society. Under these circumstances, in the society new
marginalized groups were being formed. Marxist theory has
identified them as lumpen proletariat (literally translated
from German Lumpen – «ragged, rags») [1]. Thus, beggars,
vagrants, criminals and so on were attributed to the lumpen
communities.
In the early 20th century, the growing scales of the
socio–economic changes in the society covered larger
masses of people, resulting in increasing the quantity of
the marginalized communities in the society. As R. Barnet
underlined «the life of every generation, by definition, is
an era of transition, but our time marks more significant
changes in the organization of the planet compared to
those that took place during, at least, the last 500 years» [5,
p. 24]. Against the background of the rapid development of
the society the distance between the vanguard and outsiders
began to be seen more clearly. This negatively affected the
paces of the social development and formed the basis for
the crisis events that determined the need to conduct the
relevant research to offer solutions to new social problems.
If until the 20th century philosophical reflection did not
single out the phenomenon of margin as a separate element
of social theory, considering it together with the common
problems of social development, but with the quantitative
growth of the marginalized groups scientific thought was
increasingly paying attention to the specificity of their
role in the society. The above mentioned actualized the
necessity of forming a scientific approach to the study of the
phenomenon of margin.
In particular, in the first half of the 20th century, after
some economic growth caused by the active participation of
the US companies in the material provision of the allies in
the military–political bloc in World War I, the cyclical crisis,
the Great Depression, involved Ukraine. The industrial
society met with the fact that together with the resolution
of economic issues the social problems came to the fore.
Epidemiological nature of spreading social nihilism among
the population, neglecting values and social norms and
laws affected the growth of crime to catastrophic scales and
threatened to preservation of the social formation.
For the inhomogeneous from the racial and ethnic sides
Ukrainian society with traditionally intense migration it
was necessary to gain more knowledge about the individual
as an object of manipulation. As unlike the industrialized
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countries of Europe, Ukraine’s economy was destroyed
by war and demanded a proper reconstruction, it is on this
very wave it was formed Ukrainian scientific tradition in
the study of margin, to understand which it is necessary to
make a chronological overview.
For the first time as a sociological term, R. Park
suggested the concept of marginality in 1928 in his book
«Human Migration and Marginalized Man». The results of
his research of the development of the urban environment
(including the immigrant enclaves in the American cities)
and race relations of the intercultural interaction allowed the
scientist to form an idea of the type of a person that is «on
the verge» which is characteristic of the intense migration
processes in the American society.
According to R. Park the concept of marginality
defines the position of individuals on the border of the
two different, conflicting between themselves cultures and
is used to study the consequences of non–adaption of the
migrants, the peculiarities of state of mulattos and other
«cultural hybrids» [5, p. 8]. The main criterion to determine
the nature of a marginal man is the presence of a sense of
moral dichotomy, bifurcation and conflict when old habits
are discarded but new ones are not formed yet. «Without
any doubt the periods of transition and crisis in the lives
of most of us can be comparable to that an immigrant feels
when he leaves his Motherland to find a better luck in a
foreign land. However, in the case of a marginal human the
period of crisis is relatively permanent. As a result, it can
turn into a type of personality» [5, p. 4–6].
Together with this R. Park indicates that a marginal
man is characterized of a new type of cultural relationships
that is formed during the global ethno–social processes.
«A marginal man is a personality type that appears at the
time and in the place where from the conflicts of races and
cultures begin to arise new societies, people and cultures.
The fate dooms these people to exist in both worlds
simultaneously, forces them to choose in their attitude
towards these worlds the role of a cosmopolitan and the
role of a stranger. Such a person becomes (compared to
the surrounding cultural environment) an individual with
a broader horizon, more subtle intellect, more independent
and rational views. A marginal man is always a more
civilized creature» [5, p. 11].
Therefore, R. Park first formulated the concept of a
«marginal man» trying to interpret the results of his own
studies concerning the behavior of the members of certain
ethnic groups of the urban population. At the same time
against the background of the enormous heuristic potential,
the conceptual frameworks of the theoretical positions by
R. Park were limited to the subject of his studies, leaving
wide scope for the further study of the phenomenon of
margin.
If R. Park considers a marginal individual as a man
on the verge of two cultures and two societies, who will
never be accepted in the new society, staying in it a
personality with split consciousness and destroyed psyche,
E. Stounkvist points out that during the adaptation it can
be formed a personality with new features, and tries (as
R. Park) to emphasize the positive features inherent to a
marginal personality and those which should be used in
social projecting. According to the scientist’s thought, the
process of the transformation of the social, mental and
emotional aspects of a personality can last about 20 years.
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Thus, E. Stounkvist defines three phases of evolution of a
«marginal person»: 1) the individual is not aware that his
own life is covered by the cultural conflict, he only tries
to adapt himself to the dominant culture; 2) the individual
experiences the conflict consciously (at this very stage
a personality becomes a «marginal»); 3) successful and
unsuccessful attempts to adapt to the situation of conflict [4,
p. 92–93].
But the anthropological realities till this time are
not defined in the processes of the transformation of the
spiritual and cultural values, which, on the one hand, are
exposed to the integration and harmonization, and, on
the other, – retain their authenticity and belonging to the
ethno–cultural system. It can be stated that marginality is
one of the markers, the leading mechanism of globalization,
the cultural expansion of the powerful states that form
a globalization space of cultural influences. However,
this statement in the 21st century is already becoming
problematic. Marginality is not only the focus on the
average consumer but not primitive adaptive complexes
that look like transformed mythologems of the theories of
Z. Freud, Carl Jung and other researchers.
The problem of margin has always existed in the
society. The question of the anthropological limit,
perception of a human by a human, his microcosm, his
achievements has been existing in large spatial intervals of
the being of the cultural forms of communication.
It can be concluded that the lack of social dialogue in
the society concerning determining the dominant way of
the socio–cultural development hinders the socio–economic
progress, which is reflected in its economic state, which
does not allow to provide the decent level of the social
standards for its members (that is why the part of the
latter migrate in search of a better life) and to properly
finance science (which makes the part of researchers seek
opportunities for self–realization in other communities).
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Трансформація маргінальної особистості в сучасному світі
Розглядається маргінальна особистість, як соціальний феномен, який
утворює підґрунтя для розгортання глобальних криз, наслідки яких є важко
прогнозованими з позицій сучасної науки. Зазначене актуалізує соціально–
філософський аналіз особливостей маргінесу в умовах глобалізації, детермінант
і механізмів соціального транзиту маргінальних спільнот в інтегрований
соціокультурний простір.
Ключові слова: маргінес, соціум, люмпен, соціальні суперечності,
маргінальні спільноти, феномен.
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Сучасна трансформація механізмів
функціонування віртуального ринку
в системі інформаційної економіки
Аналізується розвиток віртуального ринку через призму функціонування
його механізмів. Здійснена спроба дослідження віртуальних попиту та
пропозиції у системі інформаційно–кібернетичної економіки. Окрема увага
приділена впливу суспільства та трансформацію функціонування віртуальних
ринкових механізмів, позитивні та негативні сторони для контрагентів нової
системи електронної торгівлі. Досліджено процес розвитку та видозміни
елементів традиційного ринку через вплив на них інформаційно–комунікаційних
технологій. Прослідковано стан розвитку регуляторних механізмів як фактора
контролю у системі розвитку та еволюції віртуального ринку.
Ключові слова: ринок, механізми регулювання віртуального ринку,
віртуальні попит та пропозиція, функціонування підприємства в інформаційному
просторі, кібернетичний контроль.

На сьогоднішній день, стало абсолютно очевидним
твердження, віртуальний простір є однією з невід’ємних
і необхідних форм буття людства, яке в наукових
колах називають «суспільством знань та інформації».
Віртуальна реальність створює імітацію реальних
процесів розробки та виробництва різноманітних благ та
послуг у кібернетичному просторі. Саме вона є середою
та інструментом віртуальної діяльності соціальної
групи. Включаючи в себе і створюючи принципово
нові еволюційні, а часом революційні форми організації
повсякденної діяльності, парадигма всеохоплюючої
віртуальності трансформує структуру економіки під
нове економічне та соціокультурне середовище, що
формується у віртуальному світі. Традиційний ринок
товарів і послуг з притаманними йому механізмами
функціонування, поступово трансформується у своїй
структурі та активно змінює методи, принципи та
механізми надаючи нові комунікаційні та інформаційні
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послуги комерційного призначення. Відповідно, метою
даної статті є спроба дослідити та прослідкувати
основні тенденції у процесах сучасних змін, що
стосуються розвитку віртуального ринку з позиції
функціонування його механізмів.
Ринок у його загальновідомому визначенні є
одною з найвідоміших форм господарських зв’язків
між суб’єктами економічної діяльності, суспільним
механізмом для функціонування демократичної та
прогресивної економічної системи, умовою для
безперервного руху капіталу у вигляді постійного
виробництва та збуту товарів і послуг. Віртуальний
ринок, існуючи у інформаційному просторі, в цілому
дозволяє здійснювати торгівлю у необмежених
масштабах, даючи можливість як виробнику так і
споживачу виробляти та купувати будь–які товари з
мінімальним витрачанням власного часу. Відповідно,
історичні форми та механізми, що забезпечують
ринкову діяльність, відносини між суб’єктами ринкової
економіки поступово перебудовуються та створюють
нові умови і правила для власного функціонування.
Особливості економічного життя віртуального
ринку дозволяють стверджувати не просто про
революційну зміну якості обслуговування споживачів,
а про створення виключних відносин, які можуть
бути охарактеризовані як «економічний симбіоз»
споживача і виробника. Креативність споживача,
його активність і готовність до обміну інформацією
дозволяють створювати додаткові вигоди від взаємодії,
що виражаються як в зниженні витрат обох сторін,
так і в підвищенні цінності в результаті персоналізації
пропозиції [2, c. 7].
Ключовим елементом ринкової економіки є наявність
у її системі попиту та пропозиції. Загальновідомим
є економічний закон зв’язку попиту та пропозиції, за
яким чим ціна на товари нижче, тим більше зростає
попит на даний товар, і тим менше об’єм пропозиції. З
першого погляду, на віртуальному ринку діє подібний
принцип. Покупець через віртуальний пошук знаходить
для себе необхідно продукцію за оптимальною
ціною, купує і споживає. Проте у більших масштабах
економічної віртуальної торгівлі ситуація дещо інакша.
Вона стосується майже всієї системи торгівельної
діяльності, тому достатньо буде навести приклад торгів
на класичній та віртуальних біржах. Класична біржа
являла собою вузькоспеціалізовану організацію, яка в
основному торгувала найрізноманітнішими акціями,
цінними паперами, великими об’ємами сировиною,
валютою. На традиційній біржі інформація щодо попиту
або цінності акцій, цінних паперів, потенційному
покупцю–продавцю надавалась виключно від брокера,
що робило її обмеженою та суб’єктивною. Н. А. Носов
відзначає, що характерною ознакою подібної торгівлі
також було те, що найбільшу популярність та попит
мали акції, які у конкретний момент мали високу ціну
та могли бути вигідно продані. Мало хто займався
прогнозуванням і часто придбані акції згодом або
вкладалися у неприбуткову справу або знецінювалися [7,
c. 49].
Віртуальна біржа є одним з видів віртуального
ринку, на якому можливий допуск різноманітних
товарів та послуг, які раніше не входили у перелік
торгових біржових товарів. На просторах електронної
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біржі людина не потребує посередника (брокера). З
точки зору прогнозування цікавим є те, що наявність
декількох джерел інформації про майбутній стан ринку
може змусити потенційного клієнта біржі інвестувати
у ті акції, що не коштують у даний момент надто
дорого, сподіваючись примножити свій фінансовий
статок у майбутньому. Врешті варто зазначити, що в
системі роботи інформаційної біржі присутня нецінова
конкуренція. На практиці це означає, що в умовах
концентрації корисної інформації, елементарного
доступу до неї починає діяти тенденція до вирівнювання
цін на товари однорідного призначення. Як наслідок,
для покупця розширюється пропозиція з урахуванням
його фінансових можливостей, що менш можливо
на традиційних торгах, де нерідко спостерігаються
елементи монополізму у певних галузях біржової
торгівлі.
Функціонування механізмів, притаманних віртуаль
ному ринку, неможливе без його ключових елементів.
Загальновідомо, що у своїй безпосередній діяльності
вони подібні до тих, що характерні для традиційних
ринків а саме: робоча сила, засоби виробництва, капітал
та фінанси, товари для споживання, інформаційні
послуги та корисна інформація. Під робочою силою
зазвичай вважають сукупність фізичних та духовних
засобів та можливостей, якими володіє суб’єкт госпо
дарювання для виробництва певних матеріальних благ.
Класична модель ринку під робочою силою
передбачає окремого працівника чи групу працівників,
які своїми силами чи за допомогою технічних засобів
створюють матеріальний або інтелектуальний продукт
в певному місці та в певний час і отримують за
це фіксовану заробітною плату. Умови ж праці на
віртуальному ринку значно розширюють можливості
чи то простого працівника, чи то підприємця, який
контролює великомасштабне виробництво [6, c. 82–
83]. Робота інформаційному просторі позбавляє від
необхідності перебувати у певному місці певну кількість
робочих годин (а відповідно скорочуються витрати на
час і транспортування себе до місця роботи). Зникає
необхідність неухильно виконувати регламент та
дотримуватися корпоративної поведінки, які притаманні
для певної компанії. Фактично працівник виконує свої
професійні обов’язки з будь–якого місця та в будь–
який час, де йому це зручно, самотужки розраховуючи
власні сили та можливості, для того, щоб отримувати
результат в необхідний термін. У віртуальних умовах
людський фактор зведений до мінімуму. Безпосередньо
людина через комп’ютеризовані засоби управління і
зв’язку може керувати великою кількістю машин, які
здатні виробляти якісну продукцію в набагато більших
масштабах ніж жива робоча сила, при цьому не
потребуючи відпочинку чи оплати своєї праці.
Засоби виробництва є не тільки елементом
здійснення економічної діяльності, але і товаром у
ланці економічного циклу. Підприємства мають тісні
економічні зв’язки та взаємодіють одне з одним шляхом
постачання та експлуатації машинного обладнання,
сировини, паливно–мастильних матеріалів [1, c. 58].
У віртуальному економічному світі система Інтернет
стає засобом виробництва мережевих комунікацій,
які використовуються для управління та контролю
електронно–машинного обладнання.
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Цікавим є становлення віртуального простору
де між собою існують та взаємодіють фінанси та
капітал. Торгівля акціями та облігаціями, здійснення
кредитування та позикових операцій, управління
ринок цінних паперів і їх купівля продаж на інтернет–
біржі здійснюється в електронному форматі. Це
дозволяє оптимізувати сервісні послуги для клієнта,
збільшити
обсяги
продажів,
витрачаючи
при
цьому менше часу. Я. Г. Гольштейн характеризує
віртуальний капітал, розвиваючись у економічній
системі корпоративно–мережевого ринку поєднує в
собі інформаційні технології, поняття «фіктивного
капіталу», формуючи таким чином принципово нові
функції віртуальних грошей. Віртуальний капітал
непідконтрольний і у всесвітній мережі може набувати
будь–якої форми (віртуальна корпорація, акціонерне
товариство, електронний холдинг, ін.) [3, c. 15]. Гроші
з «абсолютного» загального еквівалента (продукту
спільної праці), зрощеного із стійкою натуральною
формою (золота або срібла), перетворюються на
аморфну
сукупність
продуктів
життєдіяльності
віртуального капіталу.
Товари споживання умовно можна поділити на
дві великі категорії. Перша: товар матеріальний,
вироблений у реальному просторі і часі, проте вибраний
споживачем та замовлений через інтерне–мережу.
Важливо зазначити, що все більше товарів купується
саме через інтернет–замовлення. Для покупця – це
економія часу, а для виробника скорочення витрат
на утримання магазинів або роздрібних точок.
Торгівля в інтернеті завжди набагато дешевша,
адже не потрібно платити спеціальних податків за
утримання серверу, а вимоги до утримання складу чи
логістичного центру, де знаходиться товар набагато
ліберальніші, ніж до традиційної торгової точки, де
перебуває велика кількість людей. Інший вид товару –
продукція суто «електронного зразку». Віртуальний
товар носить нематеріальний вигляд, що купується у
вигляді онлайн–послуг у вигляді інформації, платних
програм у соціальних мережах, а також комп’ютерних
онлайн ігор, де існує своя специфічна віртуальна
економіка. Економічна взаємодія у такому полі носить
абсолютно нематеріальний характер, тому купівля–
продаж, переговори, замовлення або розрахункові
операції здійснюються виключно у форматі фінансово–
віртуального обміну.
Зрештою, інформаційна складова функціонування
віртуального ринку являє собою величезну базу даних
з певним алгоритмом пошуку необхідного товару
або послуги. За допомогою інформаційних послуг
віртуального економічного світу можна миттєво
з’ясувати як виглядає і скільки коштує необхідний
покупцю товар, його різновиди, популярність серед
споживачів, наявність його на логістичних складах чи
стаціонарних торгових точках.
Розвиток віртуальної економіки сприяє особливому
типу та характеру взаємовідносин між учасниками
віртуального ринку. У процесі економічної взаємодії,
налагодження ділових контактів відбувається виник
нення нових соціокультурних ідей, економічних
інтересів, потреб, та в зв’язку з цим формування
нового типу віртуально–соціальної та психологічної
активності у системі інформаційно–кібернетичного
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простору [4, c. 203–204]. Велика кількість засобів
віртуальної комунікації впливає на функціонування
ринкових механізмів з точки зору поведінки людини на
полі інформаційної економічної діяльності. Наприклад,
створення або реєстрація своєї віртуальної особи для
здійснення економічної діяльності на віртуальній біржі
чи будь–якому іншому ринку створює відчуття безпеки
для окремої особистості, послаблення відповідальності
за можливі неправомірні вчинки. Характеристики
даної віртуальної особи досить часто не співпадають
з реальної особистістю, що її реєструє (фотографія,
автобіографія, інформація про трудову та ділову
діяльність). Як позитивом, так і негативом даного
явища можна назвати те, що подібну інформацію
складно, а інколи і неможливо перевірити. Таким
чином створюється небезпечна ситуація, за якою у ході
віртуальної торгівлі бізнес–партнер, що є віртуальною
особою, може порушувати взяті на себе зобов’язання
або умови договору спричиняючи шкоду для інших
працюючих у системі віртуального підприємства.
Під впливом змін роботи віртуального ринку
змінюється і структура а також методи роботи сучасних
підприємств. Суб’єкти економічної діяльності можуть
не тільки вести свою діяльність на ринку як віртуальні
економічні
одиниці,
взаємодіяти
з
покупцями,
державними структурами та співпрацювати між собою
у глобальному економічному просторі за допомогою
сучасних засобів комунікації [5]. Новітня епоха
інформації корегує форми організації праці та взаємодії
на рівні співробітників фірми. Для ефективного
співробітництва всередині віртуального підприємства
використовується мереж Інтранет або дотичні до неї
програми, де зберігається вся необхідна інформація,
в тому числі і фінансова звітність, якщо така існує.
Таким чином доступ до необхідного робочого контенту
має коло співробітників, що дозволяє оперативно
налагоджувати взаємозв’язок між собою.
Характеризуючи механізми та принципи віртуальних
механізмів інформаційного ринку важливо згадати про
сучасну систему контролю кіберпростору у аспекті
його економічної діяльності. Віртуальний простір,
розвиваючись з небаченою швидкістю, набуваючи
нового змісту та форм, втратив будь–яку звітність перед
державними інститутами, суспільством чи людиною.
Дослідник В. М. Полтерович вважає, що незважаючи на
те, що віртуальна діяльність приносить прибутки, вона
являє собою своєрідну гру на біржі у системі «казино–
капіталізму». Економічний світ у інформаційному
форматі детериторіалізований, не має постійного
місця реєстрації [8, c. 17]. Працюючи в режимі
постійної зміни суб’єкта власності, часто невідомого
чи не верифікованого партнерами, він легко уникає
міжнародного та національного правового регулювання.
Сучасна світова або українська вітчизняна правова
база не містить чітко визначених правових норм, які
би чітко регулював віртуальну економічну діяльність
та окреслював рамки законності під час її здійснення.
Наприклад, у США у 2012 році був прийнятий закон про
кібер–безпеку. Окрім розділів, що передбачають захист
інтернет–медійного простору США від кібер–тероризму,
дозволу американським спецслужбам за необхідності
втручатися у приватне інтернет–життя американського
громадянина, деяка його частина присвячена захисту
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персональної інтелектуальної власності, що знаходиться
у електронній мережі. Закон дозволяє моніторити
віртуальний ринок США на предмет забороненої
американським законодавством продукції, у випадку
виявлення такої, органи виконавчої влади мають
право відстежувати комп’ютер, з якого відбувалися
неправомірні дії та притягувати громадянина, що вчинив
правопорушення до відповідальності.
Подібна практика існує і в Європі. Як приклад,
Європейський Центральний Банк пропонує законодавчим
органам влади країн–членів ЄС посилити правила
щодо використання цифрової валюти – «біткоїну», що
є інтернет–еквівалентом традиційних міжнародних
валют. В ЕЦБ застерігають, що стрімкий та неконтро
льований розвиток інформаційної валюти може
вплинути на процес ще більшого збільшення об’єму
тіньової віртуальної економіки у світовому, і головне,
європейському економічному просторі, причому як
віртуальному так і реальному, адже їх існування тісно
взаємопов’язане. Проте проблемою залишається те,
що у віртуальному світі правопорушення економічного
характеру легше замаскувати, за допомогою відповідних
програм будь–який середньо статичний користувач
всесвітньої павутини може сховати реальне місце
знаходження як свого комп’ютера так і себе [10, c. 22].
Ще одною перепоною на шляху до вдосконалення
та більш ефективної роботи законодавства у сфері
віртуально–економічних протиправних дій є тероризм
реальний. Саме тому у питанні контролю над вір
туальним
економічним
простором
Європейська
Комісія по контролю на кіберпростором має наміри
запропонувати деякі зміни до Четвертої Директиви
ЄС «Про річну звітність деяких типів господарських
співтовариств». Зміни мають на собою мету щодо
посилення заходів по протидії фінансування тероризму.
Зокрема, в ЄК мають намір покласти край анонімності
платформ де здійснюється обмін цифрових валют та
наполягають на належній процедурі перевірки клієнтів.
Терористичні угрупування при підготовці до теракту, в
тому числі у питанні забезпечення фінансування будь–
яких насильницьких акцій майже завжди у наш час
використовують інтернет [9, c. 3]. Тому ресурси і час
спецслужб великою мірою ідуть на те, щоб виявити
у соціальних мережах, аккаунтах приватних осіб, що
підозрюються у причетності до тероризму, інформацію
про заклики чи підготовку до здійснення терористичних
актів.
Актуальним питанням щодо механізмів роботи
віртуального ринку є оподаткування роботи на віртуаль
ному підприємстві будь–якої форми, що приносить
фінансовий прибуток. Аналізуючи розвиток віртуаль
ного ринку сучасної України слід зазначити, що най
поширенішими операціями на кібер–просторі є купівля–
продаж товарів та послуг в Інтернет–магазинах через
веб–сайти, які реалізують свої товари у безконтактному
режимі, пропонують електронні варіанти розрахунку.
Це дуже зручно, адже середньостатистичному покупцю
лише потрібен доступ до мережі Інтернет.
Оподаткування
інтернет–діяльності
в
Україні
будується на нормах, прописаних у вітчизняному
Податковому кодексі. Даний законодавчий документ
передбачає два податки, якими може оподатковуватися
дохід суб’єкта підприємництва: податок на прибуток
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підприємств і податок на доходи фізичних осіб. Першим
з них обкладається прибуток юридичної особи, другим –
фізичних осіб взагалі та фізичних осіб–підприємців.
Податкова ставка на економічну діяльність у віртуальній
мережі становить 18%. Таким чином, можна побачити,
що алгоритм сплати податку інтренет–магазинів або
віртуальних підприємств тотожний алгоритму сплати
податків у традиційній економіці. Фактично, отримувач
податку у особі держави розраховує на чесність та
порядність підприємця, що веде електронний вид
комерції та отримує регулярні чи іррегулярні прибутки.
Проте, за найотимістичнішими даними, близько 80%
представників віртуального бізнесу ведуть свою діяль
ність в «тіні». Це спричинено незавершеністю подат
кової реформи, адміністративним тиском виконавчих
органів, зрештою, ментальними установками та прин
ципами ведення будь–якого бізнесу в Україні, історія
повноцінного ведення якого не перевищує 25 років.
Зміни, які відбуваються сьогодні на просторі
віртуального ринку впливають на такі аспекти його
розвитку як механізми його функціонування, характер
попиту та пропозиції, асортименту товарів, вподобання
споживачів, вектор розвитку економіки в цілому. Зміни в
ринкових механізмах, з одного боку, оптимізують процес
ведення віртуальної торгівлі чи іншої економічної
діяльності, економлять особистий час, зменшують
капіталовкладення та витрати на непередбачувані
обставини. З іншого боку, присутність законодавчого
але відсутність реального та справедливого контролю
держави над здійсненням віртуального підприємництва
у мережі, призводить до того, що механізми
функціонування віртуального ринку стають засобом для
маніпуляції, порушення прав партнерів і споживачів.
Таким чином, постає проблема вивчення ринкових
механізмів віртуального ринку не у їх конструктивній
складовій, а у практичній формі їх роботи при умовах
певних змін, що потенційно можуть статися при
здійсненні віртуально–робочих відносин між людьми.
Список використаних джерел
1. Балабанов И. Т. Интерактивный бизнес: Учеб. пособие /
И. Т. Балабанов. – Санкт–Петербург, 2001. – 123 с.
2. Вютрих Ханс. А. Виртуализация как возможный путь
развития управления / Ханс А. Вютрих, Андреас Ф. Филлип
[Электронный ресурс]. – URL: http://vasilievaa.narod.ru.
3. Гольдштейн Я. Г. Стратегический инновационный
менеджмент. Учебное пособие / Я. Г. Гольдштейн. – Таганрог:
Изд–во ТРТУ, 2004. – 267 с.
4. Ермишин П. Г. Основы экономической теории / П. Г. Ерми
шин. – М.: Инфра–М., 2004. – 348 с.
5. Клейнер Г. Предприятие как фактор институциональной
стабильности / Г. Клейнер // Проблемы теории и практики
управления. – 2001. – №3. – Постійне посилання: http://www.
vasilievaa.narod.ru/ptpu/19_3_01.htm.
6. Лодженски С. Объединение виртуальных коллективов:
трансформация лидерства и инноваций в глобальном интегри
рованном предприятии / С. Лодженски, Р. Рейли. – М.:
Информиздат, 2006. – 208 с.
7. Носов Н. А. Технологии виртуальной реальности /
Н. А. Носов // Состояние и тенденции развития. – М.: ИТАР–
ТАСС, 1996. – 160 с.
8. Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ.
Перспективные траектории / В. М. Полтерович // Экономика и
математические методы. – М., 2006 – Т.42, Вып.1 – 35 с.
9. Четвертая Директива N 78/660/ЕЭС Совета Европейских
Сообществ основывающаяся на статье 54 (3) «G» Договора «О годо
вой отчетности некоторых типов хозяйственных обществ». –
Постійне посилання: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_908.

178

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

10. Davidow W., Malone M. The Virtual Corporation: Structuring
and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. – New York:
Harper Collins, 1992. – 87 p.

References
1. Balabanov I. T. Interaktivnyj biznes: Ucheb. posobie / I. T. Ba
labanov. – Sankt–Peterburg, 2001. – 123 s.
2. Vjutrih Hans. A. Virtualizacija kak vozmozhnyj put’ razvitija
upravlenija / Hans A. Vjutrih, Andreas F. Fillip [Jelektronnyj resurs]. –
URL: http://vasilievaa.narod.ru.
3. Gol’dshtejn Ja. G. Strategicheskij innovacionnyj menedzhment.
Uchebnoe posobie / Ja. G. Gol’dshtejn. – Taganrog: Izd–vo TRTU,
2004. – 267 s.
4. Ermishin P. G. Osnovy jekonomicheskoj teorii / P. G. Ermi
shin. – M.: Infra–M., 2004. – 348 s.
5. Klejner G. Predprijatie kak faktor institucional’noj stabil’nosti /
G. Klejner // Problemy teorii i praktiki upravlenija. – 2001. – №3. –
Postijne posylannja: http://www.vasilievaa.narod.ru/ptpu/19_3_01.htm.
6. Lodzhenski S. Ob#edinenie virtual’nyh kollektivov:
transformacija liderstva i innovacij v global’nom integrirovannom
predprijatii / S. Lodzhenski, R. Rejli. – M.: Informizdat, 2006. – 208 s.
7. Nosov N. A. Tehnologii virtual’noj real’nosti / N. A. Nosov //
Sostojanie i tendencii razvitija. – M.: ITAR–TASS, 1996. – 160 s.
8. Polterovich V. M. Strategii institucional’nyh reform.
Perspektivnye traektorii / V. M. Polterovich // Jekonomika i
matematicheskie metody. – M., 2006 – T.42, Vyp.1 – 35 s.
9. Chetvertaja Direktiva N 78/660/EJeS Soveta Evropejskih
Soobshhestv osnovyvajushhajasja na stat’e 54 (3) «G» Dogovora «O
godovoj otchetnosti nekotoryh tipov hozjajstvennyh obshhestv». –
Postijne posylannja: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_908.
10. Davidow W., Malone M. The Virtual Corporation: Structuring
and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. – New York:
Harper Collins, 1992. – 87 p.
Nosach B. O., graduate student of chair of social philosophy,
philosophy of education and educational policy, National Pedagogical
Dragomanov University (Ukraine, Kyiv), bogdan2-12@ukr.net
Modern transformation of mechanisms of functioning of the
virtual marketplace in the system of the information economy
This article analyzes the development of the virtual market through the prism
of functioning of its mechanisms. An attempt to study the virtual demand and supply
of information and cyber economy. Special attention is paid to influence society and
the transformation of operation the virtual market mechanisms, the positive and
negative aspects for contracting a new system of electronic commerce. The process
of development and modification of elements of traditional market because of the
impact on them of information and communication technologies. Followed status of
regulatory mechanisms as a factor of control system development and evolution of
the virtual market.
Keywords: market mechanisms for regulating virtual market, virtual supply and
demand, the operation of enterprises in the information space, cybernetic control.
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Соціальна цінність філософії науки
Досліджуються особливості сучасного стану філософії науки,
трансформацій її проблемного поля під впливом соціально–культурних та
історичних факторів. Філософія науки у своєму розвиткові пройшла чотири
етапи: від позитивізму першої хвилі до постпозитивізму. І лише в межах
сучасної філософсько–наукової парадигми до розуміння науки став залучатись
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історичний та культурно–соціальний контекст. Це дозволило глибше зрозуміти
феномени науки, наукового знання. Вони постали як такі, що розвиваються
заради досягнення об’єктивної істини, але й під впливом потреб суспільства,
культурного, психологічного диктату. Науковці ж набули характеристик
суб’єкт–активності, соціальної та культурної заангажованості. Стаття
присвячена дослідженню останніх досягнень філософії науки кінця 20 –
початку 21 століть, виявленим нею тенденціям до зміни наукової методології.
Саме використання історичного, психологічного та соціокультурного підходу у
філософії науки сучасності дозволяє стверджувати її соціальну цінність.
Ключові слова: філософія науки, соціальна цінність, наукова методологія.

Теоретична і практична значущість філософського
дослідження науки і техніки цілком очевидна. Наука і
техніка нині є найважливішими феноменами соціальної
дійсності, в тій чи іншій мірі регулюють всі сфери
життєдіяльності людей. Саме цим визначається
широкий спектр робіт зарубіжних авторів з соціально–
філософським аналізом науки і техніки. Не випадково
нині сформувалися в якості специфічних областей
філософського знання філософія техніки і філософія
науки. Дослідження науки філософами, соціологами,
істориками, економістами, інженерами особливо актуалі
зувалися в зв’язку з переходом суспільства в інфор
маційну епоху, де знання стали важливою соціальною
цінністю.
Філософія науки досліджує припущеннями, ресурси,
методи, наслідки наукових відкриттів та заслуги науки.
Ця дисципліна іноді суперечить метафізиці і теорії
пізнання. До того ж центральними проблемами науки
в цілому багато філософів вважають проблеми, які
відносяться до конкретних наук, наприклад, філософії
біології або філософії фізики. Деякі філософи науки
також використовують сучасні результати науки,
щоб досягти висновків щодо філософії. Зокрема,
таким шляхом відбувалось становлення ідеї про
пізнавальну активність суб’єкта. Як зазначають
дослідники Л. Чекаль, В. Культенко, А. Супрун,
С. Гейко, І. Савицька: «Це спричинило необхідність
переосмислення таких понять, як «істина», «теорія»,
«об’єктивність», «факт» [1, c. 100]. Тому філософією
була здійснена рефлексія щодо трансформації класичних
ідеалів раціональності спочатку до некласичного зразка,
а далі – постнекласичного.
В континентальній філософської традиції наука
розглядається з історичної точки зору. Одним з перших
філософів, який підтримав цю точку зору, був Гегель.
Дюркгейм і Башляр також писали свої роботи в
контексті історичного підходу до науки. Ніцше просував
тезу (в своїй книзі «Генеалогія моралі»), що мотивом
для пошуку істини в науках є свого роду аскетичний
ідеал. Всі ці підходи пов’язані з історико–соціологічним
поворотом до науки. П. Фейєрабенд стверджував, що
немає опису єдиного наукового методу, який міг би бути
достатнім, щоб охопити всі підходи, використовувані
вченими. Фейєрабенд виступив проти гранднаративу
«науковий метод» на тій підставі, що будь–який метод
може бути корисним для науковому прогресу. Він
стверджував, що «єдиний принцип, який не гальмує
прогрес: все годиться».
Найбільший ефект на континентальну традицію
філософії науки справив критичний аналіз М. Хай
деггера теоретичного ставлення до світу в цілому, що
включає в себе і науковий підхід. Важливою подією
став і зроблений М. Фуко аналіз історичної розвитку
наукової думки в межах дослідження історії влади і
божевілля. Проголошені ними ідеї спричинили той факт,
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що континентальна традиція філософії науки зберегла
набагато більш скептичне ставлення до важливості
науки і філософських досліджень в житті людини.
Філософія науки історично була сприйнята неодно
значно з боку наукового співтовариства. Хоч вчені
часто вносять значний вклад в філософію, багато
видатних науковців вважали, що практичний ефект від
філософії науки обмежений. Існує популярна цитата,
яку приписують фізику Річарду Фейнману: «Філософія
науки настільки ж корисна вченим, як орнітологія
птахам». Вона чудово характеризує стосунки науки та
філософії. Проте, у відповідь деякі філософи, наприклад,
Крейг Каллендер, припустили, що орнітологічні знання
були б дуже корисним для птахів, якби вони мали
можливість оволодіти ними.
Філософія науки залишається і сьогодні одним
із суперечливих напрямків філософського знання.
Філософія науки ствердила власну значущість лише
в другій половині 20 ст. як напрямок в методології
науки, що досліджує зміни в структурі природознавства
в зв’язку з культурно–історичними, психологічними
і теоретичними передумовами наукової діяльності.
Проблема полягає в тому, що зазвичай під філософією
науки розуміється особливий філософський напрямок,
сформульований позитивістами О. Контом та Г. Спен
сером. З позиції позитивізму Конта і Спенсера, наука і
наукове знання протиставляються класичній філософії
та іншим формам знання про світ як неістинним.
Джерелом істинного знання, включаючи закони природи
і суспільства, оголошується виключно чуттєвий досвід.
Існує два центральних питання щодо науки: про
цілі науки та як слід інтерпретувати результати науки.
Наукові реалісти стверджують, що наука прагне до
істини, і треба розглядати наукові теорії як істинні або
ймовірно істинні. З іншого боку, науковий антиреалізм
або інструменталіст стверджує, що наука не є метою
сама по собі, і що є помилкою розглядати наукові теорії
як потенційно істинні. Деякі реалісти стверджують, що
наукові теорії прагнуть бути інструментально корисними
і повинні розглядатися тільки у якості корисних засобів,
але не для опису світу.
На додаток до надання прогнозів щодо майбутніх
подій, суспільство часто приймає наукові теорії, щоб
запропонувати пояснення для тих подій та явищ, які
регулярно відбуваються або вже відбулися. Філософи
ж досліджували критерії, згідно яких наукові теорії
успішно пояснюють явища та події, а також те, що дає
науковим теоріям пояснювальної сили. Одна з перших
впливових теорій наукового пояснення світу була
висунута Карлом Г. Хемпелем і Полом Оппенгеймом
в 1948 р. Їхня D–N модель («Deductive–Nomological»)
доводить, що успішне наукове пояснення підводить
окреме явище під загальний закон. Пояснення, таким
чином, є дійсним дедуктивним аргументом. Для
емпірика Хемпеля та інших логічних позитивістів це
забезпечило спосіб розуміння явища без звернення до
причинно–наслідкових зв’язків. Їхня точка зору, проте,
була піддана істотній критиці, в результаті чого було
розширене коло думок щодо суперечності теорій.
На додаток до моделі D–N Хемпель і Оппенгейм
запропонували інші статистичні моделі пояснення.
Ці теорії також критикувались, а Селмон спробував
зробити альтернативний обліковий запис для деяких
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проблем, пов’язаних з моделлю Хемпелема і Оппен
гейма, шляхом розробки статистичної актуальної моделі.
На додаток до моделі Сальмона інші вчені припустили,
що пояснення в основному є об’єднуючим началом
для різнорідних явищ на ґрунті спільної для них
причинності або механізму виникнення.
Редукціонізм активно застосовує метод аналізу
для пояснення явищ дійсності. Одним з переконань
редукціонізму полягає в тому, що всі поля дослідження,
в кінцевому рахунку, піддаються науковому поясненню.
Скажімо, будь–яка історична подія може пояснюватися
в соціологічних і психологічних термінах, які, в свою
чергу, можуть бути описані в термінах фізіології
людини, які, в свою чергу, можуть бути описані в
термінах хімії та фізики тощо.
Деннет винайшов термін «жадібний редукціонізм»,
для опису припущення, що редукція була можлива.
Він стверджує, що лише «погана наука» прагне знайти
пояснення, які є привабливими і виразними, а не ті, які
є корисними для прогнозування природних явищ. При
цьому об’єктивність спостереження в науці є життєво
важливою. Інформація про навколишній світ і об’єкти
вивчення має бути якнайбільш точною і надійною,
наскільки це можливо. Заради цього вимірювання, які є
джерелом цієї інформації, повинні бути якомога більш
об’єктивним.
До винаходу вимірювальних інструментів (напри
клад, ваги, метр палиці, годинник і т.д.) єдиним джерелом
доступної для людей інформації були їхні почуття
(зір, слух, смак, тактильні, слух, відчуття жару, сили
тяжіння тощо). При цьому людські відчуття різняться
від людини до людини, тож не було ніяких об’єктивних
вимірів до винаходу цих інструментів. Наслідком цього
стала відсутність строгої науки. З появою товарообміну,
професій і агрокультур виникла необхідність в точних
вимірах на основі стандартних одиниць виміру.
Для подальшого абстрагування від ненадійності
людських відчуттів та щоб зробити вимірювання більш
об’єктивним, наука стала використовувати вимірювальні
прилади (спектрометрів, вольтметри, термометри,
лічильники і т.д.), а останнім часом – комп’ютери. У
більшості випадків зменшується присутність людини
в процесах вимірювання, що робить точнішими і
надійнішими наукові дані. В даний час більшість
вимірювань проводять за допомогою різних механічних
та електронних датчиків, безпосередньо пов’язаних
з комп’ютерами, що ще більше знижує ймовірність
людської помилки або «забруднення» інформації. Це
дало можливість виміряти, скажімо, відстань до Місяця з
високою точністю або невеликий рух тектонічних плит з
використанням GPS з точністю до субміліметрів.
Питання об’єктивності спостережень пов’язане
з так званим «регресом експериментатора», а також
з проблемою соціології наукового знання: люди, які
інтерпретують спостереження або експерименти, завжди
мають когнітивні і соціальні упередження, які приводять
їх, часто несвідомо, до того, щоб надати свої власні
інтерпретації в опис того, що вони «бачать».
Висновок. Отже, соціальна цінність філософії
науки визначається результатами наукового пізнання,
це – знання і сама істина. Розвиваючись в одному
просторі культури і суспільства з іншими соціальними
інститутами – економікою, політикою, релігією та
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ін., наука відчуває на собі їх вплив, відчуває істотний
тиск політичних, правових, ідеологічних, релігійних
та інших соціально–культурних цінностей. У зв’язку
з цим для науки як соціального інституту неможлива
нейтральність і соціальна відстороненість. Проте інте
реси самої науки (а зрештою і інтереси суспільства)
вимагають збереження одного єдиного виду нейтраль
ності – нейтральності науки як знання, яке вимагає
об’єктивності та певної автономії.
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The social value of the philosophy of science
The features of the modern state philosophy of science, transformation of the
problem field under the influence of sociocultural and historical factors. Philosophy
of science in its development passed four stages: the first wave of positivism to post
positivism. Only within modern philosophical and scientific paradigm to understand
the science involved was the historical, cultural and social context. This enabled a
deeper understanding of the phenomenon of science, scientific knowledge. They
emerged as the developing world to achieve the objective truth, but also influenced by
the needs of society, cultural, psychological dictatorship. Scientists also acquired the
characteristics of an activity, social and cultural engagement. The article investigates
the latest achievements of science philosophy of the late 20 – early 21 centuries; it
identified trends to changes in scientific methodology. It is the use of historical, social
and cultural psychological approach to contemporary philosophy of science suggests
its social value.
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Утопія як досвід системного передбачення
соціального майбутнього
Функціональний аспект соціального передбачення необхідним чином має
бути доповнений аксіологічною складовою, адже як у сфері культури, так
і в царині економіки чи політики ми маємо справу, перш за все, з відповідною
системою цінностей, які обумовлюють їх існування. Статтю присвячено
дослідженню аксіологічного виміру визначення соціального майбутнього на
прикладі утопії. Було розглянуто нормативізм в якості методологічної основи
поточного соціального пізнання та творення соціального майбутнього, а
також здійснено аналіз ціннісних параметрів інтерпретації пріоритетів
соціального розвитку.
Аналіз ціннісного виміру соціального передбачення необхідно розпочати,
концентруючись на макрорівні дослідження, тобто шляхом виявлення
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найзагальніших аксіологічних настанов, які визначають соціальні трансформації
у майбутньому в цілому. В цьому сенсі важливого значення набуває дослідження
саме утопічної складової суспільного буття.
Утопічний твір є лише каталізатором, який через схоплення значущих
тенденцій та протиріч суспільного буття, уможливлює розгортання
дискусії щодо наявного стану речей в суспільстві, а в підсумку цієї останньої
і стає можливим формування дійсного сенсу утопії як предмету соціально–
філософського осмислення, адже суспільний дискурс породжує альтернативну
наявній систему ціннісних орієнтацій, формулювання яких пов’язано не з
інтелектуальними зусиллями окремих авторів, а є продуктом комунікативної
взаємодії багатьох членів суспільства, колективна згода яких і надає цьому
альтернативному баченню суспільного ладу аксіологічного значення.
Ключові слова: утопія, соціальне передбачення, соціальне майбутнє,
нормативізм, абсолютна утопія, відновна утопія, цінності, функції.

Функціональний аспект соціального передбачення
необхідним чином має бути доповнений аксіологічною
складовою, що цілком закономірно, адже як у сфері
культури, так і в царині економіки чи політики ми
маємо справу, перш за все, з відповідною системою
цінностей, які обумовлюють їх існування. В такому разі
можна було б уточнити поняття фону передбачення,
вказавши, що під ним ми розуміємо ціннісний контекст
функціонування суспільства. Саме дослідженню аксіо
логічного виміру визначення соціального майбутнього
на прикладі утопії присвячено цю статтю. Виходячи
з цієї мети, перед нами з’являється цілий комплекс
завдань, що полягає, перш за все, в необхідності
дослідження утопії як досвіду системного передбачення
майбутнього, крім того, варто розглянути нормативізм
в якості методологічної основи поточного соціального
пізнання та творення соціального майбутнього, а також
здійснити аналіз ціннісних параметрів інтерпретації
пріоритетів соціального розвитку. Лише таким чином
тема ціннісного виміру соціального передбачення може
бути досліджена в усій своїй повноті та багатогранності,
уникаючи хвороби дослідницького редукціонізму та
однобокості розгляду, що дозволить більш детально роз
крити магістральну для нашого дослідження тему умов
можливості соціального передбачення майбутнього.
Аналіз ціннісного виміру соціального передбачення
необхідно розпочати, концентруючись на макрорівні
дослідження, тобто шляхом виявлення найзагальніших
аксіологічних настанов, які визначають соціальні
трансформації у майбутньому в цілому. В цьому сенсі
важливого значення набуває дослідження саме утопічної
складової суспільного буття. Водночас, звернення
до теми утопії одразу вимагає здійснення деяких
важливих попередніх уточнень щодо того в якому
руслі ми розглядатимемо даний феномен, що дозволить
закласти надійний фундамент для подальших міркувань,
присвячених цій проблемі.
Достатньо часто утопію розглядають в якості
особливого жанру літературної творчості, основною
метою якого є опис ідеального суспільства. В
цьому сенсі утопії «є умоглядними побудовами їх
авторів» [4, с. 73], які концентруються на зображенні
альтернативного наявному суспільного стану, постаючи
принципово нереалізовною вигадкою письменника,
основна мета якої – зацікавити читача, змусити
поринути його в цей альтернативний світ, при чому
чим разючішою є відмінність від реальності, тим
вищими є шанси на успіх автора цієї нездійсненної
фантазії. Розглядати утопію під таким кутом зору –
означає говорити про неї в термінах естетики, що
унеможливлює її соціально–філософське осмислення,
адже на перший план тут виходить завдання актуалізації
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інтересу аудиторії та збереження її уваги в процесі
подальшого розгортання сюжету твору, а критика
наявного суспільного стану виявляється всього лише
вдалим художнім прийомом, що забезпечує реалізацію
цієї центральної мети.
Цілком можна погодитись з позицією П. Рікера,
який вважає, що соціально–філософське осмислення
цього феномену має виходити з того, що «утопія – це
дискурс групи, а не якийсь там літературний твір» [9,
с. 332–333], займаючи таку дослідницьку позицію,
нам одразу вдається відмежуватися від звинувачень
утопії у беззмістовному фантазуванні, яке має значення
лише для її автора та його захоплених читачів.
В цьому сенсі не кожен літературний твір, який
пропонує альтернативне наявному бачення суспільної
дійсності, є утопією, адже лише за умови, коли він
«вбирає в себе наявні у соціальному бутті тенденції та
виражає їх, і якщо ці тенденції, відлиті у новій формі,
повертаються у свідомість цілих соціальних верств і
трансформуються в дії» [5, с. 224] можна говорити про
утопію як літературний твір, що вказує на альтернативні
шляхи суспільного розвитку. При чому в такому разі
утопічний твір є лише каталізатором, який через
схоплення значущих тенденцій та протиріч суспільного
буття, уможливлює розгортання дискусії щодо наявного
стану речей в суспільстві, а в підсумку цієї останньої і
стає можливим формування дійсного сенсу утопії як
предмету соціально–філософського осмислення, адже
суспільний дискурс породжує альтернативну наявній
систему ціннісних орієнтацій, формулювання яких
пов’язано не з інтелектуальними зусиллями окремих
авторів, а є продуктом комунікативної взаємодії
багатьох членів суспільства, колективна згода яких і
надає цьому альтернативному баченню суспільного
ладу аксіологічного значення, як справедливо зауважує
М. І. Бойченко [1]. При чому не слід розглядати такі
альтернативні цінності в якості тотальних утворень,
які необхідним чином мають бути усвідомлені та
визнані в якості значущих всіма членами суспільства.
Навпаки, можна говорити, що альтернативні ціннісні
орієнтації здійснюють фрагментацію суспільства,
уможливлюючи
утворення
різноманітних
груп,
способом самоідентифікації яких і постає визнання тих
чи інших утопічних ідей. В цьому відношенні утопія
є партикулярною системою ціннісних орієнтацій,
неодмінним чином розпадаючись на певну кількість
автономних один щодо одного аксіологічних регіонів,
кожен з яких по–своєму визначає альтернативний шлях
суспільного розвитку. Єдиною точкою дотику цих
різноманітних аксіологічних версій є критика наявної,
себто пануючої тут і тепер системи ціннісних засад
суспільного буття.
Власне, суспільство здійснює своє функціонування в
межах двох аксіологічних вимірів, один з яких виражає
наявний стан, а інший вказує на сферу належного,
лише за таких умов можливе збереження, з одного
боку, стабільності даного стану системи, а з іншого –
забезпечення динаміки її трансформацій, яка і стає
можливою завдяки альтернативним цінностям. Цілком
можна погодитись з Х. Мараваллем, який вказує на
те, що саме утопізм як неодмінний елемент мислення
Західної цивілізації обумовив її принциповий динамізм,
ставши іманентним чинником її функціонування,
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сприяючи тому, що «люди усвідомили свій світ як
нестабільний та недосконалий й зрозуміли, що здатні
змінити його» [6, с. 211]. Вже К. Мангайм надзвичайно
тонко підмітив цю нерозривну єдність двох ціннісних
систем, розглядаючи їх в термінах ідеології та утопії,
вперше ставлячи їх в один ряд невідповідності
[5]. Варто зазначити, що як ідеологія, так і утопія
претендують на всеосяжний опис аксіологічних заснов
ків суспільного буття, тобто вибудовують детальну
модель соціального, здійснюючи свою функціона
лізацію на макрорівні, однак така всеохопність зовсім
не означає тотальності, адже, як ми говорили вище,
вони не вимагають свого беззаперечного визнання всіма
суспільними акторами, цілком уможливлюючи наявність
концептуальних альтернатив. Різниця лише полягає в
тому, що ідеологія по–різному вдало, тобто в межах
відмінних ідеологічних доктрин здійснює обґрунтування
наявного суспільного стану, в той час як утопія вимагає
докорінних змін принципів суспільного буття.
В цьому відношенні утопію можна розглядати
як важливий чинник самоорганізації суспільства,
який вказує на те, що ці процеси відбуваються не
лише у функціональній площині, про що вже йшлося
у попередньому розгляді в контексті дослідження
футурології та прогностики як важливих чинників
вирішення проблеми ризику, але і в аксіологічному
вимірі. Досить влучно зауважує Б. Франкел в даному
контексті, вважаючи, що утопія в сучасному суспільстві
виявляється тим феноменом, який забезпечує вираження
процесам «зворотного зв’язку між об’єктами та понят
тями, коли у суспільній практиці останні передують
першим» [12, с. 7].
Якщо функціональні елементи соціального перед
бачення забезпечують лише функцію приховання
невизначеності майбутнього, то аксіологічна складова,
визначаючи ймовірні майбутні кроки розвитку
суспільства, здійснює також і їх змістовне наповнення,
адже перестає бути набором суто потенційних
ймовірностей, іманентно включаючи в себе і актуальні
шляхи їх реалізації. Визначаючи дещо в якості цілі
майбутніх подій, утопія водночас створює цю ціль
через акт її найменування, забезпечуючи набором
онтологічних властивостей та вказуючи на шляхи
досягнення даної мети. В такому разі вона набуває
властивостей перформативного акту, в тому сенсі як
це поняття розуміє Дж. Остін [8]. Ймовірність обрання
тієї чи іншої версії майбутнього залежить від здатності
цих альтернативних цінностей бути поширеними
в суспільстві, тобто їх можливості забезпечувати
конструювання відповідних їм об’єктів та принципів
дії, що були визначені в контексті процесу цього
аксіологічного конструювання, який відбувається, перш
за все, на лінгвістичному рівні через приписування
певним термінам відповідних властивостей, тобто
перетворення їх на поняття.
В цьому сенсі проблему визначення ймовірності
аксіологічних альтернатив майбутнього можна було
б пояснити за допомогою поняття колективної інтен
ційності, яке застосовує Дж. Сьорль [13, с. 23],
розглядаючи його в якості однієї з фундаментальних
умов конструювання соціальної реальності. Варто
зазначити, що саме поняття інтенційності цей дослід
ник запозичує з феноменологічної традиції, однак
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змінює його зміст, розглядаючи в якості принципово
колективного утворення. Специфіка концепту колек
тивної інтенційності, як зазначає М. Кравчук, полягає
в тому, що він виявляється таким чинником «який
обумовлює виникнення загальнозначущих інтенційних
станів, які поділяються усіма членами суспільства» [3,
с. 82], тобто є умовою визнання всіма його членами
приписування певних функцій деяким природним
об’єктам, що перетворює їх на об’єктивно існуючі
(тобто такі, що не залежать від волі окремого індивіда)
речі соціального світу. В цьому сенсі стовбур дерева
може розглядатись в якості колоди, тобто певного типу
будівельного матеріалу, лише у випадку приписування
йому функції «бути будівельним матеріалом», а об’єк
тивність цієї функції забезпечується завдяки загальній
згоді усіх членів спільноти про її значущість, тобто
гарантується засобами колективної інтенційності.
Цілком зрозуміло, що сам Дж. Сьорль застосовує
означене поняття для вирішення зовсім інших дослід
ницьких завдань, однак враховуючи наші цілі, за
його допомогою ми вкотре прагнемо підкреслити,
що ймовірність обрання певної версії майбутніх
подій пов’язана з колективним визнанням тих цін
нісних утворень, які їх обумовлюють, чи, принаймні,
зростанням шансів на таке визнання. Власне, реалізу
ватись для однієї з версій соціального майбутнього –
означає бути легітимованою завдяки колективній
інтенційності. Це означає, що функціональне перед
бачення майбутнього без врахування таких аксіологічних
перспектив не може бути ефективним, адже його
результати не отримують власного підтвердження,
перетворюючись, таким чином, на науково обґрунтоване
віщування про майбутнє, достатньо переконливе
формально, однак цілком безсиле змістовно.
Таким чином, утопія як система альтернативних
аксіологічних настанов більше не може розглядатися
в якості принципово нереалізовного утворення, адже
вона постає мотиваційним чинником соціальних дій
тих груп індивідів, які прагнуть змінити соціальну
дійсність відповідно до цих орієнтацій, а це означає,
що пропоновані цінності вже реалізуються на рівні
окремих соціальних груп, які висловлюють претензії
на легітимацію перших в якості загальних суспільних
принципів буття. Про цінності не говорять, ними
живуть, тож «забуття» цінностей, їх декларативне
застосування перетворює останні тільки на своєрідний
символічний рудимент, апеляція до якого має лише
риторичне значення.
В цьому відношенні утопія як система цінно
стей, значущість яких означає і забезпечення їх
функціоналізації, завжди є реалізовною принаймні на
рівні певних груп, власне самі «утопісти» як своєрідні
маргінальні елементи наявного суспільного ладу
обумовлюють часткову здійсненність утопії вже самим
своїм визнанням того комплексу ідей, які входять до
її складу. Тут ми маємо справу з чимось на кшталт
парадоксу Мангайма – протиріччя, яке свого часу
помітив цей німецький дослідник в процесі аналізу
ідеології, стверджуючи про те, що вже говорячи про
ідеологію, ми здійснюємо акт її творення. В нашому ж
випадку виявляється подібного роду протиріччя, яке
вказує, що визнання утопії в якості значущої системи
цінностей означає її реалізовність.
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Однак, цей парадокс зовсім не означає перетворення
належного в дійсне, тобто трансформацію утопії в
ідеологію, тим самим вказуючи лише на ілюзорність
першої, її неодмінну можливість лише в якості
ідеології, адже утопія висловлює претензії на реалізацію
відповідних їй цінностей на макрорівні, себто рівні
суспільства загалом, тому визнання лише окремих
груп не може бути аргументом на користь її здійснення
в цілому, але вказує на потенційну таку можливість,
саме тому, користуючись словником К. Мангайма,
можна говорити про альтернативну систему суспільних
цінностей в термінах відносної утопії [5, с. 214]. Такий
теоретичний крок має важливе значення, адже, з одного
боку, дозволяє вказати на те, що утопія завжди частково
реалізовна завдяки її визнанню певною групою, а
з іншого – фіксує її можливість бути потенційно
легітимованою і на макрорівні. Це значить, що вона
реалізовна і її здійснення є питанням часу, тобто утопія,
на відміну від того на що вказує сама етимологія
даного терміну, знаходиться не в площині просторових
координат, а отримує саме темпоральну перспективу,
визначаючи вектор ціннісних трансформацій суспіль
ства, «прагнучи продемонструвати нам ідеал» [10,
с. 108] майбутнього його стану. В цьому сенсі відносна
утопія завжди має шанс перетворитись на ідеологію,
тобто змінити наявне суспільне буття відповідно до
власної аксіологічної доктрини.
Дослідження утопії в термінах її реалізовності
стикається з деякими методологічними труднощами,
які стосуються комплексності суспільства, тобто його
неоднорідності в сенсі соціальної диференціації окремих
груп та прошарків, диспозиції яких обумовлюють
відмінні інтереси та соціальні очікування індивідів,
що входять до їх складу, породжуючи тим самим
різноманітні партикулярні утопічні орієнтації. Це
означає, що сама утопія, про що ми вже зауважували
вище, не може розглядатися в якості монолітного
явища, необхідним чином розпадаючись на цілу мережу
альтернативних версій майбутнього.
Для збереження динаміки суспільних процесів
така ситуація є важливою, про що ми вже вказували,
забезпечуючи наявність великої кількості можливих
альтернатив вибору щодо майбутніх шляхів розвитку,
однак в такому разі ми опиняємось перед проблемою
можливості теоретичного схоплення самого феномену
утопії задля її аналізу в сенсі чинника суспільних
змін. Тут виникає питання про те, яку з версій
аксіологічних альтернатив вважати утопією, і чи
взагалі можлива легітимація в таких термінах одних
варіантів суспільного майбутнього і втрата можливості
подібного роду обґрунтувань для інших, редукуючи
тим самим останні до сфери звичайних фантазмів.
Цілком очевидно, що відповідь буде негативною, адже
з кожною версією майбутнього пов’язані очікування
певної спільноти і позбавлення перших значущості
означало б й ігнорацію останньої. В такому разі
ми матимемо справу лише з тоталізацією інтересів
певних груп, відмовляючи іншим спільнотам у
значущості та нав’язуючи їм чужорідні аксіологічні
очікування.
Така стратегія розгортання майбутнього характерна
радше для антиутопії, яка прагне максимальної ніве
ляції відмінностей членів суспільства та соціальних
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груп, які вони обумовлюють, розглядаючи суспільство
крізь призму одноманітності. Характерною ознакою
антиутопії є не зображення негативної картини майбут
нього, постаючи тим самим в якості «апокаліптичного»
жанру [11, с. 86] досліджень, які здійснюють критику
наявного способу суспільного буття через демонстрацію
його майбутніх наслідків, а саме генералізація лише
однієї аксіологічної версії майбутнього, що відповідає
очікуванням певних суспільних груп, в якості єдиного
можливого варіанту подальшого поступу. Саме нівеляція
суспільного різноманіття і призводить до страхітливих
картин майбутнього людства, однак вони виявляються
лише вдалим художнім засобом для вказання на істинні
причини занепаду суспільства, які криються у прагненні
зробити його одномірним.
Це означає, що дослідження утопії як предмету
соціально–філософського аналізу повинно ґрунтуватись
на розгляді всіх утопічних версій в якості самодостатніх
елементів аксіологічного конструювання майбутнього.
Однак змістовне їх дослідження виявляється пробле
матичним, адже відмінні потреби спільнот уможлив
люють формування й різноманітних, часто взаємопро
тилежних, версій утопій. Єдиним способом втримати
утопію в певній концептуальній цілісності, яка
убезпечила б від безперервного аналізу різноманітних
версій першої, виявляється можливість розглядати її в
якості рамкових умов майбутнього. Щодо універсаль
ного визначення таких умов ми посилаємося на
класичне дослідження М. І. Бойченка [2, с. 19–29].
Саме таку стратегію дослідження утопії обирає також,
незалежно від М. І. Бойченка і застосовно лише до
утопії, Р. Нозік, зауважуючи, що «існує рамка для
утопії та…конкретні спільноти в межах цієї рамки»
[7, с. 404]. Подібного роду концептуальна перспектива
погляду на утопію дозволяє одразу вирішити цілий
комплекс проблемних питань. Перш за все, слід
відмітити, що утопія як рамка зовсім не претендує на
детальний опис майбутнього суспільства, обмежуючись
лише накиданням його загальних рис, які можуть бути
прийнятними для будь–якого індивіда, не зважаючи на
його суспільні диспозиції.
В цьому сенсі рамка створює лише загальний
контекст, в межах якого окремі спільноти здатні
конструювати власні версії соціального майбутнього,
максимально враховуючи свої потреби та інтереси.
Фон, що його створює рамка утопії, дозволяє розглядати
такі версії в якості однопорядкових утворень, адже
всі вони відповідають мінімальним вимогам щодо
альтернативних засад суспільного буття, водночас
дозволяючи втілити їх з урахуванням конкретних
регіональних особливостей соціального. Крім того,
основні ціннісні настанови, що постають рамковими
умовами утопії, дозволяють зберігати базові аксіологічні
орієнтації під час переключення уваги суспільства на
різноманітні партикулярні версії майбутнього, тим
самим продовжуючи фокусування системи на перших,
виокремлюючи їх в якості таких «незмінних» цілей
суспільного розвитку, які приховують принципову
ателеологічність системи.
Це важливий фактор, адже дозволяє в межах певного
проміжку часу зберігати певний ціннісний інваріант
суспільного поступу, перетворюючи ці проміжні пере
ключення не на радикальну зміну напряму розвитку,
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а на всього–лише альтернативний спосіб реалізації
заданого вектору функціонування.
Таким чином, концепція рамки як підстави
ціннісного конструювання майбутнього уможливлює
розгортання дослідження утопії в двох паралельних
вимірах, які користуючись термінологією К. Мангайма,
ми називатимемо абсолютним та відносним. Абсолютна
утопія визначає векторне спрямування суспільного
розвитку та загальний контекст, в якому можливе
утворення різноманітних версій відносних утопій,
а останні отримують шанс на більш чи менш вдалу
свою реалізацію в процесі суспільних трансформацій,
забезпечуючи не лише візуалізацію руху, але й
здійснюючи дійсні перетворення. Цілком зрозуміло,
що зосередження лише на одному з варіантів відносної
утопії внаслідок її реалізації врешті мав би призвести
до втрати подальших цілей для здійснення суспільної
динаміки, переключення на інші версії дозволяє
уникнути подібного роду ситуації, а їх зв’язок з рамкою
вказує на тяглість та взаємозв’язок трансформаційних
процесів відповідно до певної генеральної мети. В
цьому сенсі утопічні очікування різноманітних спільнот
виявляються лише окремими аспектами утопії як
напряму руху суспільних перетворень, вони не лише
не заважають йому, але й обумовлюють здійснення
останнього максимально всеохопно, обумовлюючи в
процесі макроперетворень врахування регіональних
специфік окремих спільнот.
Отже, в даному пункті ми здійснили дослідження
утопії в якості ціннісного виміру соціального
передбачення, який здійснює свою функціоналізацію
на макрорівні, що цілком закономірно, адже утопія
як соціальний феномен висловлює претензії на зміну
наявних способів соціального буття саме на цьому рівні
узагальнення, а наше звернення до теми локальних
спільнот було пов’язано з намаганням визначити
умови можливості в контексті такої оптики майбутніх
трансформацій врахування особливостей окремих
регіонів суспільства, що дозволило б забезпечити
перетворення суспільного буття, здійснюючи поправку
на їх специфіку. В цьому сенсі спільноти також
беруть участь у справі конструювання соціального
майбутнього і їх вплив, як правило, настільки значний,
що навіть глобальні суспільні зміни не можуть бути
реалізовними без звернення до цих локальних версій.
Винятком можуть бути лише тоталітарні та жорстко
ієрархізовані суспільства, де функція конструювання
соціального майбутнього належить певній спільноті,
яка розглядається в якості виразника інтересів усього
суспільства загалом.
Водночас, з точки зору погляду на суспільство
як систему найбільш зручним концептуальним
підходом щодо утопії, який дозволяє вдало поєднати
переваги абсолютного та відносного вимірів цього
феномену, на наш погляд, є теорія утопії як рамки
Р. Нозіка, що дає можливість в якості рамкових
умов визначити необхідний мінімальний набір
аксіологічних орієнтацій, який виявляється загальним
фоном для конструювання відносних утопій певними
спільнотами, дозволяючи здійснювати переключення
уваги на ці різноманітні локальні версії майбутнього,
зберігаючи при цьому загальний вектор суспільного
поступу.
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Utopia as an experience of the system prediction
of the social future
The functional aspect of social prediction must necessarily be supplemented
axiological component, because both in culture and in the field of economics or
politics, we are dealing primarily with the values of people that determine their
existence. The article studies the axiological dimension of the social future on the
example of utopia. Normativism were considered as the methodological basis of
current social cognition and creation of the social future. The analysis of value options
of interpreting of the social development priorities was carried out.
Analysis of the valuable dimension of social prediction should be started from
the focusing on macro–level research by identifying the most common axiological
guidelines that define social transformation in the future in general. In this sense
becomes important the research of the utopian component in social life.
Utopian opus is the only catalyst that through the grip of significant trends
and contradictions of social life, enabling deployment of discussions on the current
state of things in the community, and eventually the result of this discussion enables
the formation of the a real sense of utopia as a subject of social and philosophical
reflection, because public discourse generates alternative existing system of values,
the wording of which is not due to intellectual efforts of individual authors, and are
the product of communicative interaction of many members of the public, collective
agreement of which makes this alternative vision of social order the axiological value.
Keywords: utopia, social predictions, social future, normativism, absolute
utopia, utopia replacement, values, functions.
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Глобалізаційні процеси
в культурі сучасності
Визначається феномен глобалізації в культурі з позиції полісистемного
та метаекологічного підходу, де екологія культури стає пріоритетним
інтерпретативним фактором. Характеризується специфіка масової культури
як феномену глобалізаційних стратегій.
Глобалізація в культурі визначається переважно на рівні презентації засобів
виразності, зводиться до визначення суто об’єктних даних культуротворчості
тоді, як суб’єктний потенціал культури, що характеризується національною
самобутністю, ментальністю, не знаходить адекватного відображення у
теоріях глобалізації культури.
Глобалізація в культурі відбувається як певна проекція економічних,
геополітичних, релігійних, ідеологічних реалій на культурну цілісність буття
людини, що призводить або до холізму (примату системи над її складовими –
редуктивний глобалізм) або антихолізму (примату особливого, підсистеми
над системною цілісністю – антиглобалізм), до редукціонізму (культура
інтерпретується як норма, продукти культурної діяльності, засоби діяльності).
Аналіз проблеми культурної глобалізації свідчить, що це питання
знаходиться в стані підміни культурної проблематики факторами її
інституалізації, а фактично поняття «культура» підмінюється поняттям
«цивілізація».
Ключові слова: глобалізація культури, масова культура, екологія,
образність.

Фактор глобалізації стає своєрідним міфогенним
простором для осмислення мультикультурних про
цесів, які відбуваються в сучасному просторі
культуротворення. Проте ще не існує однозначних
дефініцій глобалізації, всі вони страждають певною
метафоричністю. Поняття «глобалізація» виникає
в інтерпретаціях культурних процесів в 1980 році і
пов’язується з інформаційними технологіями і теле
комунікаційним універсалізмом, який здійснює широкий
пресинг на культуру і дає можливість розгорнути більш
універсальну та більш широку інтеракцію.
Проблема визначення культурної глобалізації дослід
жувалася у роботах О. Зінькевич, Н. Маньковської,
Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Голдблатт, Д. Перратон,
А. Толстоухова та ін. [3; 5; 1; 7], адже ще не достатньо
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визначені системні та метаекологічні детермінаннти
глобалізації.
Мета статті – визначити проблеми глобалізації
як системотворчого чинника образних трансформацій в
культурі.
Проблема глобалізації в культурі ще не має автен
тичного визначення. Культура переважно розглядається
в контексті її інституцій та предметних артефактів
(образно–симулятивних, комунікативних, інформацій
них), що спонукає до екстенсивного обміну культур
ними цінностями. Інтегративний вимір щодо культурної
глобалізації сформувався в контексті метаекологічного
підходу. Так, А. Толстоухов пише: «Глобалізація являє
собою новий етап інтеграційних процесів у світі. Про
глобалізацію говорять тоді, коли глибина і масштаби
цих процесів, джерела, які треба шукати в більш
віддаленому майбутньому, придбали якісно новий
характер, істотним і навіть радикальним чином змінили
різні сторони життєдіяльності людини в глобальному
масштабі» [7, с. 113]. Тобто здійснюється своєрідна
універсалізація інтенцій діяльності людини, коли
глобалізація корелює з локалізацією. Універсалізація
на рівні гомогенізації суспільства свідчить про те,
що відбувається певна локалізація, зосередження в
національному соціумі і, більше того, визначення
національних пріоритетів. Тобто в більшості всі
ці процеси фіксуються на рівні засобів, переважно
комунікативних, інформаційних, економічних та ін.
Але на рівні цілепокладання, мотивації, визначення
суб’єктів, або акторів процесів культурних інтеракцій,
руху суспільства до єдиного планетарного соціуму,
який визначається як надмета процесу інтеграції або
глобалізації, глобалізація поки що не має визначеного
смислу. Так, глобалізація стає своєрідною метафорою,
яка свідчить про ту універсалізацію в культурі
суспільства, яка завжди існувала. Існувала на рівні
домодерному, модерному і вже постмодерному, якщо під
добою модерну розуміти новий час.
Тобто можна стверджувати що сам цей процес
універсалізації ніколи не визначався як глобалізація,
але в певній мірі був пов’язаний з рушійними потоками
капіталу, економічними відносинами, а також експансією
світових релігій і утворенням тих агломерацій, які
виникають в контексті світових імперій і описуються в
культурному контексті як певна релігійна спільність,
будь то християнська, буддиська інші релігії. Втім,
культурні цінності не можна зазначити лише в
рамках продукування і лише в рамках засобів цього
продукування, як інколи роблять, коли визначають
культурну інтеграцію або глобалізацію на підставі
розповсюдження теле– радіо– інтернет–засобів кому
нікацій.
Йдеться про те, що актори, тобто ті продуценти, які
здійснюють акти або акції інтеракції, взаємодії, тяжіють
до універсалізації своєї діяльності, бо вони презентують
в акті комунікації тотальну цілісність культури. Тобто
будь–який актор або суб’єкт культуротворення вже
несе в собі всю світову цілісність культури, інакше
неможлива інтеракція на рівні міжкультурних стосунків.
Адже ця культурна цілісність завжди має свою
унікальну особистість, і ніяка гомогенізація в рамках
культури не спрацьовує, бо культура є принципово
гетерогенною.
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Масова культура – це найбільш жвавий, енергійно
транформативний продукт, в якому відбувається
широка ескалація екстенсивного руху образних
трансформацій, але на рівні більш інтелектуально
позначених конструкцій цей рух визначити набагато
складніше. Ми будемо опиратися на дослідження
англійських, французьких та інших теоретиків
глобалізації, які дають в тому числі і культурно
визначене глобалізаційне тлумачення сьогоднішніх
процесів. Так, Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Голдблатт,
Д. Перратон визначають інноваційні процеси в культурі
як своєрідний метадискурс, тобто той процес інтеграції,
який існує не лише в ХХ – ХХІ столітті, а охоплює
весь інтелектуальний простір культурно–сторичних
взаємодій [1]. Вони пишуть, що сам по собі процес і
антитетика сприйняття глобалізаційних питань свідчить
про багатовимірні процеси культурних взаємодій, які
існують од віку.
Визначаючи
стадії
глобалізаційної
інтеграції,
Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Голдблатт, Д. Перратон
презентують
такі
головні
чинники
культурної
глобалізації в передмодерний період, тобто до
1500 року, – це домінанта культурних поширень та
змагальність економік, яка відбувається шляхом міграції
і торгівлі. Тут домінують світові релігії, мультикультурні
імперії, прагнення до спасіння та політична влада як
ключові мотивації. Ранній модерн, який охоплює період
приблизно з 1500 до 1850 років, визначає культурну
поширеність та змагальність, що також відбувається
шляхом міграції вільної торгівлі, світових релігій, адже
більш активно розповсюджується політична влада.
Виникає більше культурних мереж, але потоки їх поки
що дуже обмежені.
Стадію модерну, це приблизно з 1850 до 1945 роки,
характеризують виникнення європейських глобальних
імперій, транснаціональних секулярних ідеології, таких,
як соціалізм, націоналізм, лібералізм та виникнення
транснаціональних секулярних дискурсів, тобто наук,
що пов’язані з гуманітарною та іншими сферами.
Інші моменти, які підживлюють процеси глобалізації,
пов’язуються з формуванням та подальшим зміцненням
європейських
латино–північноамериканських
націй
і держав та націоналізму. Вже в період сучасності,
що починається з 1945 року, виникає формування
великих державних та приватних корпорацій – медіа,
туристичних, транспортних та комунікаційних. Транс
національні секулярні ідеології та дискурси, глобальна
експортна мережа, а також прагнення прибутків та
бізнес як ключові мотивації стають важливішими
для здійснення все більшої гомогенізації суспільства.
Важливо, що нація і держава досягають майже
глобальних масштабів [1, с. 424].
Ці автори також відмічають, що новітні теле
комунікаційні технології і створення міжнародних
медіа–корпорацій стають саме тими чинниками, які
спонукають до глобалізаційних процесів. Але поп–
культура, масова культура інтеграція, глобалізація на
рівні засобів культурного інформування, комунікації –
це ще не вся культура. Йдеться про те, що збереження
культурного–історичного потенціалу на рівні етносів,
на рівні націй–держав здійснює культура автентична,
їй не можна протиставити культуру масову або будь–
яку надкультурну реальність, як би її не визначали, – в
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рамках привабливих моделей глобалізації, інтеграції
тощо.
Культура має свою територію, ойкумену, оселю, мову.
Якщо культура їх втрачає, вона вже стає не–культурою,
або
пост–культурою,
цивілізаційним
феноменом,
який визначає лише засоби передання інформації.
Якщо раніше засоби культурної інформаційної сфери
передавались за допомогою книжок, письмових пам’яток,
інших культурних артефактів, то зараз вони все більше
набувають вигляду електричних імпульсів, що миттєво
переміщуються в просторі і часі. Тобто можна побачити,
що цей фактор культурної глобалізації має свій чіткий
вимір – географічну екстенсивність. Отже, екстенсивна
та інтенсивна метрика як культуротворчи парадигми
змінюються в добу глобалізації. За доби глобалізації
домінує саме екстенсивна метрика, де поширення
інформації превалює над її інтенсифікацією, що завжди
пов’язувалося з духовним зануренням в певні культурні
цінності.
Цього вже достатньо, щоб побачити, як феномен
глобалізації визначається в рамках екстенсивних
трансформацій комунікацій. Втім, важливо зазначити,
що сама проблема культурних взаємодій, а також
культурних інтегративних процесів, які відбуваються в
рамках сучасних реалій, потребує визначення принципів
осмислення культури. Виникають глобальні пріоритети,
які пов’язуються з екологічним виміром. Це визначає
А. Толстоухов і багато зарубіжних дослідників, зокрема
Е. Морен [6; 7]. Тоталлогія, за В. Кизимою, є своєрідним
підходом, який інтерпретує будь–які конгломерати
або утворення як великі системи, що формуються на
підставах трансформативної цілісності.
В. Кизима пише: «Концепція оновлення (тотал
логія) направлена на аналіз цілосностей, що трансфор
муються, – тотальностей, котрі розгортаються в собі,
залишаються інтентичними собі. Засобом самоінтен
тичності в змінах є ті природні і соціальні об’єкти, що
еволюціонують та самоототожнюються зі всім життєвим
шляхом людського «я», зберігаючи спадкоємність
пізнавальних процесів, розвиваються та не втрачають
форму спілкування, наприклад, діалог, гра та ін.» [4,
с. 15]. Важливо зазначити, що всі ці підходи в певній
мірі вписуються в контекст екології культури. Е. Морен,
В. Кизима продукують ті саєнтистські підходи, які
в певній мірі орієнтовані на визначення культури в
рамках засобів, презентативності певних інституцій,
але, на жаль, всі інші підходи виглядають надзвичайно
метафоричними і міфологізованими. Визначається лише
сам факт глобалізації як постфактум сформований
концепт або образ, що формується як своєрідний
модульний коридор спілкування в метакультурному
вимірі.
Отже, дуже швидко традиційні класичні театральні
спектаклі або опери набувають сучасних інтерпретацій.
Так, Борис Годунов стає сучасним, якщо не рекетиром,
то банкіром, всі його страждання і навіть вокал
вписується в сучасний контекст пострадянського
простору з його ментальністю, візуальним антуражем.
Наскільки це адекватно культурним співвідносинам
Сходу і Заходу? Це велика проблема, але кліше стають
типовими механізмами культурної «глобалізації». Те
ж саме відбувається і з інтерпретацією класичного
репертуару А. Чехова, коли герої п’єси «Три сестри»
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презентуються як три людини в сталінському конц
таборі. Звичайно, це наближує тоталітаризм і образи
ментальності сталінських концтаборів до європейської
ментальності, яка не знала нічого подібного, але
наближення відбувається в неадекватній формі.
Можна визначити проблему методології інтер
претації глобалізації культури, яку Е. Морен зазначає
як «за межами холізму і редукціалізму» [6]. Холізм
як примат системи над її складовими, домінанта
тотальної цілісності і редукціанізм як фактор тотальної
селекції, яку проводять нації–держави, або будь–які
гомогенні угруповування в рамках своєї націократії,
стають не ефективними за доби глобалізму, потребують
метакультурних
атракторів
–
смислоутворюючих
констант, які дозволяють вийти за межі вузько
зазначеної системності або холізму, що вписується в
контекст націоналізму, націократії і ін.
Е. Морен пише: «Ту концепцію, яку ми тут
підтримуємо, я визначаю як позицію за межами
редукціонізму і холізму, що безпосередньо апелює до
того принципу розуміння, котрий інтегрує частини
істини, яку несуть в собі той чи інший спосіб
пояснення: тут не може бути не знищення цілога за
допомогою частин, ні частини за допомогою цілого.
Тому важливо пояснити відношення між частинами
та цілим, де кожний термін відсилає до іншого» [6,
с. 158]. Тобто цей підхід є загально–методологічним
і в певній мірі свідчить про те, що підхід до культури
як для великої системи визначає її в рамках тотальної
екології (метаекології), яка створює своєрідний образ
екомайбутнього. Адже, звичайно, багато чого в такому
полісистемному просторі втрачається. Втрачається саме
суб’єктна складова, ментальний рівень спілкування,
який не описується і не визначається в рамках
інституцій культури. Як працювати з ментальністю
взагалі? Чи можна говорити про її глобальність?
Ментальність як культурна тотальність – це проблема
глобалізації, яка виглядає, однак, надзвичайно хитким
інструментарієм
щодо
осмислення
креативного
потенціалу культуротворення в цілому.
Е. Морен констатує звичайні речі, які вже були
осмислені в кібернетиці в 60–70 роки. Так, будь–яка
система, функціонуючи накопичує ентропію. Ентропія –
це той вектор, який характеризує внутрішні процеси, які
відбуваються в системі культури завдяки регенерації її
культурно–історичного потенціалу, в даному випадку –
метафізичному зверненню до першовитоку. Цей процес
звернення Е. Морен називає «рекурсією» [6]. Можна
стверджувати, що саме занурення у першовитоки дає
можливість оновлення системи. Виникає питання, до
яких першовитоків звертається система культури в
режимі глобальних викликів та ризиків?
Якщо йдеться про національну культуру, то ці
першовитоки сягають глибин поганського культу.
Зокрема, це відбувалося в русі нонконформістів в
Україні, коли в 60–ті, 70–ті й навіть 80–ті роки всі
пошуки, які відбувалися в мистецтві, були пошуками
національної самоідентичності за межами національної
ідеї. Тобто, занурення в культуру давньої Русі
підживлювало
легітимацію
власної
національної
ідентичності. Потім, звичайно, знайшли більш
близький аналог національної ідеї, її вже розшукували в
українському Бароко. Але для цього потрібен був час.
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«Петля рекурсії», за Е. Мореном, в культурі діє як
екологічний механізм – це перманентне звернення митця
до історії, до витоків культури, до поетики, до естетики
певної культурної доби, до стилістики, що спонукає до
оновлення, дбайливого відношення до неї. І, ні в якому
разі, – це не нівеляція образності, як це відбувається
в сучасних продуктах масовізації культури. Коли ми
бачимо різкий злам систем, різкий злам образної
трансформації в культурі, як це відбулось в 60–ті,
70–ті роки ХХ століття, то дуже важливо знайти
адекватний інтерпретативний підхід. І саме таким
адекватним підходом є позиція негентропії – позиція
визначення тих факторів, які працюють на збереження
тотальності, збереження духовності системи, зни
щуючи інколи саму систему як таку (так була відкинута
ідеологія соцреалізму) і зберігаючи систему національ
ної культури.
В сучасних дослідженнях немає недоліку в
тлумаченнях таких категорій, як «нація», «народ»,
«батьківщина», «етнос». В більшості вони виглядають
як метафори, сама категорія національної культури
або ідеалізується, або профанується, зводиться до
функції нації–держави. Можна стверджувати, що ми
знаходимося в стадії виборювання, знаходження своєї
позиції в контексті зовнішнього тиску і зовнішніх умов.
І культура, не дивлячись на всі зовнішні спонукання,
реагує на рівні тих трансформацій, які відбуваються
всередині культурних практик: всередині опери, естради,
музики та ін.
Можна, однак, стверджувати, що ситуація куль
турної трансформації в більшості деструктивна. Вона
деструктурує традицію або стає гіперкритичним дискур
сом сучасної культурної ситуації, в якій національній
культурі відводиться місце стадії експериментального
випробування на міцність. Всі ці експерименти небез
печні, тобто знайти горизонт культурної глобалізації
дуже важко. Якщо в радянські часи культура як така
була горизонтом світобачення, то зараз розшукуються
сакральні горизонти або в поганському світі, в
світі автентичної християнської релігії, або в будь–
яких інших сурогатних релігіях, в модерністському
просторі трансформації релігійного досвіду в культурі і
мистецтві. Всі моделі працюють на правах паритетних
інтерпретативних систем, які існують як дискурси
сучасної культури. Це призводить до мімікрії цінностей
культури, свідчить про те, що сам феномен глобалізації
не можна визначити ані позитивно, ані негативно.
Ми зараз знаходимося в стадії активної адаптації
і активної адсорбції всього того контексту, в який
занурена українська культура. Проте потрібно зазначити,
що потрібен час для того, щоб зрозуміти, які наслідки
чекають нас після всіх цих процесів адаптивного та
асимілятивного типу.
Цього достатньо, щоб побачити, наскільки блідими
схемами виглядають як глобальні концепції культуро
творчості, так і їх контрпозиції. Всі вони зводяться до
експансії, до впливу, до трансформації і до пресингу.
Раніше Микола Данилевський називав це простіше:
щеплення, адаптації і добриво [2]. Тобто, це той процес,
який пов’язаний з колонізацією однією культурою
іншої. Зараз не модно вживати цю термінологію. Вона
набуває більш розмитого статусу «глобалізації», але
в культурному визначенні колонізація є надзвичайно
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активною. І тут проблема масової культури не є домі
нантною, існує більш тотальна проблема – масовізації
культури взагалі.
Саме тут глобалізаційні інтенції визначаються як
маркетинг мікс, як інтегровані маркетингові кому
нікації, як сфера споживання і надання послуг. Чи
є головною функцією для культури послуга? Якщо
ми звернемось до більш конкретних міжжанрових і
стильових імплікацій, то, звичайно, є багато міркувань з
цього приводу. Говорячи про те, що російська культура
впливала на Захід, починаючи від срібного віку,
російських сезонів С. Дягілєва в Парижі, творчості
художників О. Бенуа, Л. Бакста, М. Реріха, хореографії
Дж. Баланчина, а також поштовхів тотального впливу
радянського авангарду, що позначається супрематизмом
К. Малевича, абстракціонізмом В. Кандинського і
ін., злетом кінематографа Л. Кулішова, Д. Вєртова,
С. Ейзенштейна, В. Пудовкіна, О. Довженка, Н. Мань
ковська інтерпретує ці реалії як глобалізаційні.
Це світові реалії, які пов’язують з тою
глобалізаторською функцією мистецтва і культури, яка
походить саме від націй–держав. У даному випадку
цією нацією–державою виступає тоталітарний устрій,
тоталітарний монстр – СРСР. В 90–ті роки експансію
тоталітарного або посттоталітарного мистецтва на Захід
здійснили Кабаков, Комар, Міламід в рамках так званого
соц–арту. Отже, головним є те, що не можна визначати
глобалізацію лише як вплив Заходу на Росію, Україну та
інші країни.
Відбувається і інша, зворотна метаморфоза, коли,
особливо в період авангарду, такі діячі, як К. Малевич,
Е. Лисицький створили образ нової архітектури.
Починаючи з проектів планіт та архітектонів, ці автори
стали провозвісниками модерністської архітектури.
Можна стверджувати, що з Франції походить кубізм, а
з Росії (СРСР) походить вже об’ємний вибір футуризму,
архітектони, планити К. Малевича. До речі, архітектура
Івана Леонідова, а також К. Мельникова швидко стає
знаковою для західних архітекторів і швидко ними
адаптується. Всі ці взаємодії мають імпліцитний
характері не визначаються як глобалізаційні на
мегарівні, якого вони набувають наприкінці ХХ ст.
Зараз відбувається своєрідна внутрішня антитеза
глобалізму як культурній априксімації, яка вихолощує
і вирівнює образний ряд твору. Антитези образних
інсталяцій та арт–феномени сценічних видів мистецтв
свідчать про складні метомарфози, що виникають в
реальності кінематографу, театру. Н. Маньковська пише:
«Псевдобіографії, альтернативні біографії утворюють
своєрідний особливий жанр. «Другого липня четвертого
року. Новітні матеріали до біографії Антона Чехова»
Бориса Штерна – нібито написані Сомерсетом Моемом
і перекладений автором біографічний нарис для
англійців, що вивчають російську мову, і для росіян,
що не вивчали російську літературу. До середини
тексту іде хрестоматійний опис творчості Чехова, а
потім починається зовсім інша конфрактична історія.
В роковий для письменника день 2 липня 1864 року
він розмовляє в передсмертному стані з японським
матросом, якого зустрів на Сахаліні, і просить
шампанського. Але шампанського немає і врач–німець
дозволяє випити йому згубної для туберкульозу
горілки, а так, як горілки теж не знаходиться, то для
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цього підходить і ціла рюмка чистого спирту, котра
«неочікувано добре вплинула, пульс встановився,
японський матрос зник, Чехов заснув». Коли він одужав,
то письменник стає нобелівським лауреатом і засвоює
фонд свого імені, розпоряджувачем котрого стає його
племінник актор Михайло Чехов. Той підкупляє за
нобелівські гроші «крайніх ультра–революціонерів»
Сверлова, Каменева, Сталіна і організовує їх втечу
за кордон за умови припинення будь якої політичної
діяльності. І доля Росії змінюється...» [5, с. 31–32].
Звичайно, такий «глобалізм» виглядає кощунством,
але він приваблює, подобної літератури вистачає.
Виникає містифікація, більше того, біополітика як
презентація псевдоцінностей, псевдофактів, тобто
тих, що цінностями не є. Це і є той антиглобалізм,
антипроект в контексті глобалізаторських тенденцій, які
свідчать про те, що утопія та антиутопія корелюють.
Можна стверджувати, що подібні версії взагалі
слугують модним взірцем, який легко переходять із
одного образного ряду в інший, з ТБ екрану в простір
кінематографу, а вже звідти в своєрідні інсценування
мізансцен арт–сцени.
О. Зінькович так характеризує проблему мульти
культурних процесів: «Виринувши з–під уламків СРСР,
ми думали, що головна проблема мистецтва – вижити
в умовах ранкових джунглів. Проте пережита нами
«тектонічна катастрофа» – всього лише малий фрагмент
тих цивілізаційних розломів, які стрясають сучасний
світ, названий Доменіком де Вольпеном «епохою
сум’яття» [3, с. 82].
Висновки. Аналіз проблеми культурної глобалізації
свідчить, що це питання зараз знаходиться в стані
підміни культурної проблематики факторами її
інституалізації, а фактично поняття «культура» підмі
нюється поняттям «цивілізація».
Глобалізація в культурі визначається переважно
на рівні презентації (образної, комунікативної, інфор
маційної) засобів виразності, зводиться до визначення
суто об’єктних даних культуротворчості (рейтингів,
флеш–імеджів, брендів тощо), тоді, як суб’єктний
потенціал культури, що характеризується національною
самобутністю, ментальністю, не знаходить адекватного
відображення у теоріях глобалізації культури.
Розбіжності починаються з самого визначення та
тлумачення феномена культури. Це переважно концепції
просвященного платонізму (культура є бастіоном та
носієм духовності); діяльнісного продукуючого імпульсу
культуротврчості (культура є обмін діяльностей,
продуктів творчості, є феноменом цілепокладання
та мотивації результату діяльності з утворення та
«споживання» культурних артефактів); етичної, естетич
ної та екологічної гармонізації відносин людини та
світу, універсуму (культура є реальність, яка дається
людині в процесі виховання, з неї не можна «вийти», як
і з свідомості, вищі цінності культури визначаються як
сакральні, етичні, екологічні).
Глобалізація в культурі відбувається як певна
проекція економічних, геополітичних, релігійних,
ідеологічних реалій на культурну цілісність буття
людини, що призводить або до холізму (примату
системи над її складовими – редуктивний глобалізм)
або антихолізму (примату особливого, підсистеми над
системною цілісністю – антиглобалізм), до редукціонізму
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(культура інтерпретується як норма, продукти культурної
діяльності, засоби діяльності).
Більш релевантним є підхід, що запропонований
теоретиком великих систем Е. Мореном, як інтер
претація поза межами холізму та редукціонізму, як
визначення механізму самозберігання системи (рекурсії).
Цей контекст презентується тоталлогією культури як
знаходженням екологічних механізмів оновлення систем
культури, що визначають примат інтенсивного розвитку
на відміну від екстенсивного.
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Globalization processes in the culture of modernity
In the article the phenomenon of globalization in culture from a position
polysystem and metaecological approach where the ecology of culture becomes a
priority interpretive factor. It is characterized by the specificity of mass culture as a
phenomenon of globalization strategies.
Analysis of the problem of cultural globalization shows that this issue is now in a
position to substitute cultural issues of institutionalization factors, and in fact the term
«culture» is replaced by the concept of «civilization».
The globalization of culture is as a kind of projection of economic, geopolitical,
religious, ideological realities of the cultural integrity of the human being, which
leads either to holism (primacy system of its components – reductive globalism) or
ontologism to reductionism.
The problem of the globalization of culture is not authentic definition. Culture
mainly seen in the context of its institutions and subject artifacts (image–simulation,
communication and information) that leads to the extensive exchange of cultural
values. Integrative dimension on cultural globalization emerged in the context meta
ecology approach.
Keywords: globalization of culture, mass culture, ecology, imagery.
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Ґенеза поняття
«економічна глобалізація»
Метою дослідження є оцінка ґенези поняття глобалізація. Методи
дослідження – аналіз і співставлення поглядів учених різних країн на
глобалізацію. Основні висновки: початком застосування терміну глобалізація
слід вважати не публікацію американського вченого Т. Левітта в журналі
«Гарвард бізнес рев’ю» у 1983 році, позначив ним злиття ринків окремих
товарів, а німецького філософа К. Ясперса, який у 1948 році в монографії
«Смысл и назначение истории», писав, що створивши можливість надшвидкого
сполучення, техніка призвела до глобального єднання, почалася історія єдиного
людства, єдиною стала його доля.
Проаналізовано широкий спектр поглядів вітчизняних і закордонних
дослідників щодо поняття глобалізація, яке є: розширенням глобального
дезорганізованого капіталізма; максимальною інтеграцією виробничих систем
різних країн і регіонів; особливою стадією інтернаціоналізації економічної
діяльності; новим рівнем міжнародної економічної інтеграції; реакцією на
попередній розвиток капіталу і людини; зростаючою взаємозалежністю
країн внаслідок збільшення масштабів міжнародної торгівлі; поступовим
перетворенням світового простору в єдину зону, де безперешкодно рухаються
капітали, товари та послуги; якісно новим етапом розвитку світового
простору ринкової цивілізації; процесом, який визначається не ринковими
державними силами; становленням загальносвітового фінансово–економічного
простору ринку; багатогранним процесом розвитку світових ринків товарів,
послуг, капіталу і праці; розповсюдженням на весь світ всепоглинаючого
попиту і споживання; економічною інтернаціоналізацією та поширенням
капіталістичних ринкових відносин; процесом відтворювальної трансформації
національних економік; процесом ускладнення та вдосконалення різноманітних
міжнародних потоків товарів та інформації; станом і процесом, в якому на
життя в межах суспільств впливають міжнародні фактори; розвитком
глобальних фінансових ринків; процесом формування й наступного поділу
єдиного загальносвітового фінансово–економічного простору на базі нових ІТК;
процесом зростаючого впливу на соціальну реальність окремих країн факторів
міжнародного значення; великим зростанням масштабів міжнародної торгівлі
та інших процесів міжнародного обміну; нестримною інтеграцією ринків,
націй–держав і технологій; не загальним динамічним розвитком, а процесом ще
більшого відокремлення динамічних економічних систем від слабких; водночас
і процесом і феноменом створення всесвітньої ринкової економіки, що міцно
пов’язана з глобальною трансформацією інформаційної, торговельної та
фінансової систем.
Ключові
слова:
глобалізація,
економіка,
трансформація,
інтернаціоналізація, інтеграція, фінансовий ринок, економічний простір,
міжнародна торгівля.

Поняття феномену глобалізації виникло не
сьогодні. Ще понад 70 років тому всесвітньо відомий
вчений В. І. Вернадський, обґрунтовуючи своє вчення
стосовно ноосфери як стану сфери життя і розвитку,
що формується інтегрованим в одне ціле людством,
висунув три умови для її створення: людство має стати
єдиним в економічному (виділено нами – О. Б., В. В.)
та інформаційному відношенні, воно повинно прийти
до повної рівності рас, народів незалежно від кольору
шкіри і що ноосфера може бути створена тільки в
умовах загального миру на землі [9].
Цікавою є хронологія тверджень щодо започатку
вання застосування поняття глобалізація. Так, відомий
російський економіст–міжнародник В. Кузнецов, аналі
зуючи спеціальний випуск французького журналу
«Sciences humanies», присвяченого феномену глобалі
зації, зазначив, що вперше про глобалізацію написали
американці, коли Т. Левітт у 1983 році у статті у
журналі «Гарвард бізнес рев’ю», цим словом позначив
злиття ринків окремих товарів, що виробляються
великими багатонаціональними корпораціями [22].
Водночас В. Л. Іноземцев стверджує, що термін
«глобалізація», який епізодично застосовувався з кінця
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60–х років, вперше був використаний американським
соціологом Дж. Маклином у 1981 році щодо процесу
посилення «глобалізації» (виділено нами – В. В.)
соціальних відносин [17].
Академік НАН України О. Г. Білорус [4] вперше
зіткнувся з терміном «глобалізація» в 1974 році під час
наукового стажування в Гарвардському університеті,
коли у світі дійшли висновку, що більшість країн будує
свою економіку на принципах традиційної ринкової
системи. Виникло розуміння того, що глобалізація може
призвести до всесвітньої монополізації ринків.
Водночас відомі історики та політологи Р. Мєдвєдєв
і Ж. Мєдвєдєв зазначають, що термін «глобалізація»
увійшов в економічний лексикон тільки в 1994 році,
позначивши зовсім новий тип інтеграції, який став
можливим після закінчення «холодної війни» і розвалу
радянської соціалістичної системи [25].
Ці розбіжності підштовхнули автора на пошук най
більш раннього запровадження поняття «глобальний».
За нашою оцінкою воно вперше запроваджено у
праці відомого німецького філософа К. Ясперса, який
ще у 1948 році вказував: «Благодаря техническим
возможностям
современных
средств
сообщения,
наша планета стала единой целостностью, полностью
доступной человеку… Мир замкнулся. Земной шар
стал единым… Все существенные проблемы стали
мировыми проблемами, ситуация – ситуацией всего
человечества» [36, с. 141] і далі: «Создав возможность
немыслимой прежде скорости сообщения, техника
привела к глобальному единению (выделено нами –
В. В.). Началась история единого человечества: единой
стала его судьба» [36, с. 205].
Підкреслимо, що ця думка була озвучена тоді, коли
не існувало навіть натяку на Інтернет. Разом з тим,
найбільшою мірою на застосування цього поняття в
наукових дослідженнях різного напряму вплинули
погляди проф. Р. Робертсона (США), який спочатку
застосував термін globality, пізніше globalization, а через
сім років на підставі осмислення того, що відбувається
у світі, сформулював власну концепцію глобалізації [39].
Оскільки наші дослідження присвячені економічної
глобалізації, то розкриватимуться погляди на неї й
інших дослідників. На думку професора Оксфордського
університету А. Рагмана, ми досягли кінцевої точки
глобалізації і сама глобалізація розуміється неправильно,
оскільки вільної торгівлі на світовому ринку не існувало
і не існує, а виробництво й розподіл у минулому,
нині та в майбутньому розвивалося, розвивається і
розвиватиметься в межах тріади (ЄС, Північна Америка
та Японія).
Більше того, автор дійшов висновку, що як
явище, засноване на вільній торгівлі та формуванні
інтегрованого світового ринку, глобалізація ілюзорна
оскільки глобальної капіталістичної системи не існує,
а діяльність ТНК зосереджена в межах тріади. Жодна
ТНК не має дійсної стратегії свого глобального розвитку
і не потребує її, а в найближчі роки навряд чи з`являться
нові гравці, здатні надати процесу глобалізації реально
глобальних рис і стати конкурентами хоча б одного з
центрів постіндустріального світу [40].
Німецький дослідник У. Бек вважає це розширенням
глобально дезорганізованого капіталізму (виділено
нами – В. В.) [3].
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З точки зору В. П. Клочка: «Глобалізація – це
результат розвитку продуктивних сил, інтернаціона
лізація усіх сфер суспільного життя» [19].
Разом з тим іншій український дослідник В. Ю. Ільїн
характеризує економічну глобалізацію як об’єктивну
тенденцію до максимальної інтеграції суспільно–
виробничих систем різних країн і регіонів світу, що
приводить їх до багатосторонньої взаємозалежності [16].
Базуючись на теорії технологічних систем і
концепції повномасштабного технологічного комплексу,
П. Т. Бубенко зазначив, що глобалізація це особлива
стадія інтернаціоналізації економічної діяльності, яка
забезпечує зростання динамізму світової економіки
при перетворенні світової економічної системи в
єдиний світовий ринок, посилення нерівномірності
розвитку світової економіки, зростання її глобальної
нестабільності, зміну ролі суб`єктів світової економіки,
посилення інтеграційних процесів на регіональному
рівні при явній тенденції регіоналізації країн трьох
економічних зон: ЄС, ASEAN, FTAA, зростання
глобальної конкуренції при постійному переділі
сфер впливу з акцентом на технологічну перевагу й
лобіювання вигідних правил і умов для свого поля
діяльності через світові економічні організації [8].
Разом із тим, за оцінкою Н. О. Татаренко, основна
суть процесів економічної глобалізації зводиться до
конкуренції, в якій переможцем стає сильніший, а
природним результатом конкуренції стає соціальне
розшарування в країні і в світі при монополізації, яка не
обмежується національними ринками, а перетворюється
у планетарному масштабі в нову форму монопольного
поглинання – економічної колонізації (виділено нами –
В. В.), як вимога нині діючої концепції глобалізації [30].
При цьому вона робить парадоксальний висновок,
що протистояти монополізації світового простору у
світовому вимірі може лише конкуренція, природа якої
має бути докорінно змінена – очищена від найбільшої
вади індивідуалізму – погоні за прибутками (виділено
нами – В. В.), яка долає цінністно–моральні і
комунітарні основи розвитку суспільства.
Разом з монополізацією світового ринку потрібні,
за її оцінкою, не просто синтез культур і світоглядів –
потрібна їхня уніфікація, формування єдиної менталь
ності, а комунітарна парадигма вимагає чіткого розме
жування міжнародних інтересів та виразного бачення
національних інтересів, поєднаних з експансією, що
визначає напруженість конкурентного протистояння,
компенсувати який повинен солідаризм [31].
На думку С. М. Макухи, економічна глобалізація –
це новий рівень інтернаціоналізації та міжнародної
економічної інтеграції і нова якість внутрішніх і
міжнародних зв`язків у планетарних масштабах при
водночас суперечливих взаємодіях процесів регіона
лізації та відтворення у планетарних масштабах, що
проявляється у збільшення кількості й масштабів діяль
ності регіональних угрупувань протягом 90–х років
ХХ ст. та на початку ХХ ст., багатовекторності
міжнародного співробітництва, зростанні чисельності
регіональних союзів, посилення інтеграційних процесів
між крупними регіональними об`єднаннями [24], а
група російських дослідників вважає, що економічна
глобалізація – це інтернаціоналізація відтворювального
процесу в межах світового господарства, яка ширше
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і більш різноманітна ніж інтеграція, тенденція якого
вимагає трансформації функцій національних держав з
метою їх перетворення в ефективні держави, які здатні
забезпечити стале економічне зростання [13].
Водночас, за оцінкою відомого українського
глобаліста В. Р. Сіденка, глобалізація генетично виникає
як безпосередня реакція на попередній розвиток
капіталу, який намагається реалізувати себе в більш
широкому економічному просторі, та людини як
суб’єкта економічної й неекономічної діяльності [28].
Інша група дослідників підходить до формулювання
поняття «глобалізація» з системно–просторових погля
дів. Так А. Г. Володін и Г. К. Широков під глобалізацією
розуміють поступове перетворення світового простору
в єдину зону, де безперешкодно рухаються капітали,
товари, послуги [10].
На думку представника української глобалістики
В. Г. Воронкової економічна глобалізація представляє
собою якісно новий етап розвитку світового простору
ринкової цивілізації, етап, пов’язаний з кризою
світового капіталізму, переходом від індустріального
до постіндустріального та інформаційного суспільств, і
стан, що проявляється у все тіснішій взаємозалежності
національних відтворювальних комплексів, зумовлених
зростанням масштабів і прискоренням переміщення
факторів виробництва, товарів і послуг, грошового
капіталу. При цьому вона зазначила, що «В сучасну
епоху глобалізація – це процес, який детермінується
ринковими, а не державними силами» [11, с. 17] і на
основі аналізу теоретично–методологічних вимірів
глобалізації дійшла висновку, що економічну глобалі
зацію слід розглядати в трьох вимірах:
1) «Як об’єктивну тенденцію світового економічного,
соціального, політичного і культурного розвитку;
2) Мету, що висувається політичним керівництвом
держав світу;
3) Методологією аналізу розвитку країн і міжна
родних відносин вироблення стратегії на державному
рівні, а також на рівні підприємств, що мають стабільні
інтереси за межами національної економіки» [11, с. 23].
Подібні погляди у російського дослідника О. І. Уткіна,
для якого глобалізація це процес, що визначається
ринковими, а не державними силами, а найбільшою
світовою проблемою є співвідношення глобалізації
з вестернізацією. При цьому він вважає, що дійсно
глобальним (виділено нами – В. В.) є лише ринок
капіталів при меншої глобальності ринку оскільки
потужні країни орієнтовані на внутрішні ринки [34].
Колектив авторів російського посібника, окреслюючи
економічну глобалізацію, зазначив, що глобалізація
світової економіки – це чергова фаза розвитку світового
господарства [13, с. 144].
При цьому, на думку В. Михайлова, глобалізація – це
становлення загальносвітового фінансово–економічного
ринку загальнопланетарного масштабу [26].
У свою чергу, інший російський дослідник
К. Денчев під глобалізацією розуміє багатогранний
процес, що включає в себе розвиток світових ринків
товарів, послуг, капіталів и праці [15].
Разом з тим інший російський дослідник зазначив,
що глобалізація це розповсюдження на весь світ
принципів «всепожирающего спроса и потребления,
всеразрушающего производства и предложения, все
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общего безумия конкурентной борьбы, коммерческой
тайны как заговора «всех против всех» означает
создание минного поля на всем жизненном простран
стве человечества: «мины начнут взрываться в обозри
мом будущем под ногами нашего потомства» [2, с. 158].
Я. Н. Пітерзе у статті «Глобалізація як гібридизація»
зазначив, що в економічній науці глобалізацією нази
вають економічну інтернаціоналізацію та поширення
капіталістичних ринкових відносин [27].
Оскільки глобалізація, з одного боку, змінює
економічне життя суспільства, а з іншого – ці зміни ніби
підштовхують процеси глобалізації, сформувалася група
дослідників, які розробляють цей напрям дослідження.
Так, наприклад, Дж. Тобін, наголошуючи, що процес
глобалізації світового господарства ще далеко не
завершений і біля керма глобальної економіки ніхто не
стоїть, водночас підкреслював, що процес глобалізації
найшвидше просувається у фінансовій сфері [33].
За визначенням відомого російського геоекономіста
Е. Кочетова, глобалізація це процес відтворювальної
трансформації національних економік, при якої світова
економіка розглядається як цілісна гео–економічна (гео–
фінансова) популяція (простір) [21].
Відомі західні глобалісти Д. Гелд та Е. Мак–Грю
сприймають глобалізацію як процес ускладнення та
вдосконалення різноманітних міжнародних потоків
товарів та інформації в загальному контексті соціального
розвитку [12], а українські дослідники І. О. Бочан та
І. Р. Михасюк вважають, що «глобалізація – це і стан, і
процес, в якому на життя в межах суспільств постійно
впливають міжнародні фактори – від політичних і
торгових зв’язків до мистецтва, мас–медіа. Проте,
найбільш суттєвою формою глобалізації є глобалізація
економічна» [7, с. 15].
Закінчуємо цей фрагмент огляду ґенези поняття
«глобалізація» як процесу тлумаченням з «Великої
енциклопедії»: «Глобализация – процесс всевоз
растающего воздействия на социальную действитель
ность отдельных стран различных факторов между
народного значения: экономических и политических
связей, культурного информационного обмена и т.п.
Экономическая глобализация – тенденция к образо
ванию всемирной инвестиционной среды и интеграции
основных национальных рынков капиталов» [6, с. 383].
На
противагу
автор
українського
учбового
посібника «Глобалістика» В. М. Лукашевич вважає,
що глобалізація це взаємозалежність національних
економік, в основі якої лежить розвиток світових ринків
товарів, послуг, труда і капіталу [23, с. 15].
Цікавим є визначення відомого фінансиста та
філантропа Дж. Сороса, який в контексті монографії
«О глобализации» розуміє глобалізацію як розвиток
глобальних фінансових ринків, зростання могутності
транснаціональних компаній і підвищення їх впливу
на національні економіки [29]. «В результате рынки
становятся глобальными, а политика по–прежнему опи
рается на идею суверенного национального государства»
[29, с. 25].
У свою чергу, директор російського інституту
проблем глобалізації вважає, що глобалізація це процес
формування єдиного загальносвітового фінансово–
економічного простору на базі нових, переважно
комп’ютерних технології [14].
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Польський дослідник Гж. Колодко зазначає, що:
«Глобалізація полягає не тільки у створенні єдиного
світового ринку капіталістичного типу. Вона також
являє собою широкомасштабну гру інтересів, гру
ризиковану і конфліктну. Деякі народи і країни
можуть мати більше вигоди з цієї гри, деякі – менше,
а деякі й зовсім програти у великих перетвореннях
на зламі тисячоліть» [20, с. 17]. І далі: «глобалізація –
це процес лібералізованого й інтегрованого світового
ринку товарів і капіталу, а також формування
нового міжнародного інституційного ладу, служить
розвиткові виробництва, торгівлі і фінансових пото
ків у всесвітньому масштабі» [20, с. 30].
На думку А. А. Тейта, директора представництва
МВФ у Женеві, глобалізація це зростаюча взаємо
залежність країн внаслідок збільшення масштабів
торгівлі й поширення її сфери, яка охоплює не тільки
обмін товарами, але також послугами і капіталом [32].
Інший відомий західний дослідник М. Д. Інтрел
лігейтор під глобалізацією розуміє велике зростання
масштабів світової торгівлі та інших процесів міжна
родного обміну в умовах все більш відкритої інтегро
ваної світової економіки, яка не визнає кордонів [18].
У свою чергу, за поглядами ще одного західного
дослідника Т. Фрідмана, глобалізація – це нестримана
інтеграція ринків, націй–держав і технологій, що
дозволяє індивідуумам, корпораціям і націям–державам
діставатися до будь–якої точки світу швидше, дальше,
глибше і дешевше, ніж коли б то не було раніше
Глобалізація – це поширення капіталізму вільного
ринку практично на всі країни світу за наявності
власного набору економічних правил, які базуються на
відкритості, дерегуляції та приватизації національних
економік з метою зміцнення їх конкурентоспроможності
та збільшення привабливості для іноземного капіталу
[36]. Крім того, на переконання Т. Фрідмана, коли країна
обирає вільний ринок і працює за його правилами,
то вона надягає ніби «золотий корсет, який визначає
політико–економічні принципи ери глобалізму» (виді
лено нами – В. В.) [38, р. 234].
Тому правий лауреат Нобелівської премії з економіки
М. Алле, який вважає, що в дійсності глобальна
економіка знає лише один критерій – гроші й глобальне
відкриття всім вітрам союзної (мається на увазі ЄС –
В. В.) економіки в глибоко нестабільних світових межах
системи плаваючих валютних курсів, яка є головною
причиною глибокої кризи, що крок за кроком веде в
прірву [1].
Голова правління «Даймлер Крайслер» Ю. Е. Шремпп,
виступаючи на 7–му щорічному колоквіумі Альфреда
Херрхаузена (Берлін), оприлюднив 10 тез щодо глоба
лізації, з яких три пов’язані з економікою:
1. «Всемирные рынки капитала не являются причи
ной кризиса; они катализаторы для большой прозрач
ности, предпринимательской эффективности и демогра
фического контроля». (З цим важко погодитись, якщо
згадати фінансові кризи 1998 і 2008–2009 років – В. В.).
2. Решающим ресурсом в соревновании глобальных
рынков являются не запасы сырья, а неограниченные
ресурсы знаний.
3. Глобальное предпринимательство не ведет к
снижению ответственности отдельных стран, оно
укрепляет привязку к регионам» [35, с. 90].
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Погоджуючись багато в чому із цими тезами, слід,
на нашу думку, додати ще одну – глобалізація збільшує
розрив між багатими і найбіднішими країнами.
Тому є правда в думці відомого російського
вченого–глобаліста О. Богомолова, який вважає, що
переваги економічної глобалізації реалізуються зовсім
не автоматично, й не всі країни у рівному ступені їх
відчувають. Не має прямих свідоцтв і того, що цей
процес сприяв забезпеченню сталого економічного
зростання на планеті, яке залежить поки що переважно
від внутрішніх умов і політики окремих, економічно
потужних країн. Погоджуючись з цим, слід додати, що
економічне зростання залежить переважно не тільки
від внутрішніх умов і політики економічно сильних
країн, а й від внутрішніх умов і політики тих країн,
що вважаються за класифікацією ООН бідними і
найбіднішими країнами світу [5].
Практично той самої думки дотримується й
колектив західних дослідників, які у виданні «Глобальна
економіка в перехідний період», зробили висновок
про те, що глобалізація економіки – це зовсім не
загальний динамічний розвиток, а процес ще більшого
відокремлення вже динамічних економічних систем
при одночасному збільшенні кількості слабких країн,
що стагнують. Замість знищення або послаблення
нерівності глобалізація національних економік при
входженні у світову економічну систему, навпаки,
посилює нерівність [37].
Підсумовуючи аналіз ґенези «економічна глобалі
зація», автор сформулював власне її бачення: Економічна
глобалізація – це водночас і процес, і феномен,
внаслідок дій якої на планеті Земля утворюється
всесвітня ринкова економіка при міцно пов’язаної
з цим глобальною трансформацією інформаційної,
торговельної та фінансової (банківської) систем.
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Genesis concept of «economic globalization»
The purpose of evaluation studies of the genesis of the concept globalization.
Research methods – analysis and comparison of the views of scientists from various
countries to globalization. Main conclusions: The beginning of the term globalization
should not to be considered the publication of the American scientist T. Levitt in the
journal «Harvard Business Review» in 1983, marking merger of their markets for
certain goods, as German philosopher K. Jaspers which in 1948 in the book «The
meaning and purpose of history», wrote that the possibility of creating a super–fast
communication equipment has led to a global union, began the history of a single
humanity, a single his destiny.
There is analyzed a wide range of views of domestics and foreign researches
on the concept of globalization which is: the expansion of a global capitalism
disorganization; maximum integration of the productive forces of different countries
and regions; a reaction to the previous development capital and human; the
growing independence of countries of scaling of international trade; the gradual
transformation of the world into a single open space area, where capital, goods
and services moves freely; a qualitatively new stage of development of the global
space market civilization; a process that is determined by non–market forces state;
formation of the global financial and economic market space; multifaceted process of
development of the world markets for goods, capital and labor; spread to the whole
world of overwhelming demand and consumption; economic internationalization
and expansion of capitalist market relations; reproductive process of transformation
of the national Economy; process complexity and improvement of various flows
of goods and information; state and a process in which a living within a society
affected by international factors; the development a global financial markets; the
process of formation and subsequent separation of the global single financial and
economic space based on the new ICT; the process of the growing influence of the
social reality of the individual countries of the international factors values; a huge
increase international trade and other process of international exchange; non–
stop integration of markets, nation–state and technologies; not a common dynamic
development and the increasing separation of the dynamic economies from weak; both
the process and phenomenon the creation a worldwide the market economy, which
is strongly linked to the global transformation of information, trading and financial
systems.
Keywords: globalization, economy, transformation, internationalization,
integration, financial market, economy space, international trade.
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Соціумні девіації –
концептуалізація проблеми
Окреслюються основні напрямки можливих наступних досліджень
соціальних девіацій на підставі новаційного постулату про те, що вони є явищем,
притаманним цілому суспільству, а не тільки поведінці маргінальних груп. Такі
девіації для відрізнення їх від останніх пропонується називати «соціумними».
По ходу розгортання матеріалу у статті дане визначення поняття соціумної
девіації в ієрархії споріднених понять та його остаточна підсумкова дефініція,
окреслені предметні області прояву соціумних девіацій, з’ясовані їхні суб’єкти,
розглянуто їхній нормативний вимір, показано, що еталони–нормативи
мають ейдосно–комунікативну природу і що вони можуть бути дозвільними
та заборонними, а також самі здатними до девіацій. Окрім цього визначено
категоріальні виміри соціумних девіацій, зокрема, часово–просторові, намічені
основні підходи до вивчення соціумних девіацій у різних методологічних
дискурсах, конкретно, синергетичному, структурно–функціональному та
діалектичному. Соціумну девіацію як поняття визначається як таке, що
відображує спільну рису соціальних процесів, змін та перетворень, котра
полягає у тому, що останні за своєю суттю завжди постають як результати
відхилень від певних визнаних парадигм, стандартів, норм, правил, кодексів,
звичаїв, традицій, юридичних законів, рішень та постанов владних органів,
моральних приписів або нормативної бази інституціолізованих засад
суспільства. Соціумна девіація фіксує зміст, сутність соціальних процесів,
перетворень та змін, що відбуваються.
Ключові слова: соціальні девіації, соціальні зміни, соціальні процеси,
соціальні перетворення, соціальна динаміка, соціум, соціумні девіації.

Соціальні девіації у літературі розглядаються
виключно як поведінкові відхилення від певних
соціальних норм окремих маргінальних груп. Мало того,
що соціальною девіацією називається по суті асоціальна
поведінка, за такого підходу виходить, що відхилення
як такі притаманні виключно якійсь окремій соціальній
групі, а цілому суспільству вони не властиві, що є
явним нонсенсом, тому природно виникає проблемне
питання, чи не є девіація загальносуспільним явищем?
Метою статті є спроба показати, що девіації притаманні
як суспільству в цілому, так і усім його підсистемам, а
також намітити основні шляхи вивчення цього явища в
означеному сенсі з можливим подальшим поглибленим
його аналізом за окресленими у роботі напрямками.
Для того, щоб вирізняти загальноприйняте розуміння
поведінкових відхилень від загальносуспільних девіацій
останні ми пропонуємо називати «соціумними»
девіаціями.
Поняття соціумної девіації в ієрархії споріднених
понять. Передусім, соціумна девіація є процесом, що
відбувається у соціальній сфері. Одначе соціальний
процес – це таке поняття, котре поки ще не розкриває
зміст змін у суспільстві, а лише фіксує їхню наявність.
Ця особливість даного поняття зберігається і за умов
його певної конкретизації. Наприклад, вислови «процеси
соціального росту», або «процес реформування судової
системи» зміст, напрямок та сутність даних процесів ще
не розкриває.
Безумовно, соціумні девіації постають як певні
зміни у суспільстві. Соціальні зміни – це поняття,
котре конкретизує певні соціальні процеси з точки
зору зникнення одних соціальних структур, інституцій
або форм та виникнення нових, таких, що раніше не
існували. Протилежним щодо нього є поняття, котрі
констатують відсутність соціальних змін, а саме, явища
соціальної стагнації, застою, консервації, коли сталі
структури, інституції або форми суспільного життя не
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оновлюються, стають застарілими. Соціальні зміни – це
у першу чергу заміни одних соціальних явищ іншими
або заміни одних форм функціонування соціальних
систем чи підсистем іншими, причому системи, що
відходять, до деякого часу розглядаються як нормативні,
а ті, що виникають – як девіантні відхилення від цих
норм.
Ще одне поняття, котре допомагає нам визначити
сутність соціумних девіацій – це соціальні пере
творення. Перш за все, соціальне перетворення –
це реформаторські або революційні трансформації
суспільних структур, інституцій або форм, що
схоплюють перехід від їхнього відомого старого
стану до очікуваного прогнозованого нового стану
та акцентують саме на відмінності колишнього та
нинішнього чи майбутнього станів чи ситуацій, тобто,
віддзеркалюють перетворення старого на нове. У
процесі цих перетворень відбувається процес «дрейфу»
(відхилення) у суспільному русі від старого до нового
стану. Це поняття вже деякою мірою відображує зміст
соціальних змін.
Нарешті, з огляду на сказане, соціумну девіацію
як поняття можна визначити як таке, що відображує
спільну рису соціальних процесів, змін та перетворень,
котра полягає у тому, що останні за своєю суттю завжди
постають як результати відхилень від певних визнаних
соціальних парадигм, стандартів, норм, правил,
кодексів, звичаїв, традицій, юридичних законів, рішень
та постанов владних органів, моральних приписів або
нормативної бази інституціолізованих засад суспільства.
Соціумна девіація фіксує зміст, сутність соціальних
процесів, перетворень та змін, що відбуваються. Це –
визначення соціальної девіації у першому наближенні,
розкриття повного змісту котрої потребує подальшої
деталізації.
Предметні області соціумних девіацій. Оскільки
соціум – це суспільство в усій своїй цілокупності
єдиної соціальної системи, то, відповідно, соціумні
девіації знаходять прояв у всіх без виключеннях його
областях та на всіх рівнях. Відхиленнями від певних
норм в економці є, скажімо, «тіньова» економіка,
котра функціонує поза легітимними регуляторами
економічної діяльності у даному суспільстві. У політиці
такими відхиленнями є різного ґатунку «підпільні»
політичні сили та угруповання, котрі прагнуть,
приміром, до захоплення влади незаконними методами,
використовуючи
заборонені
прийоми
політичної
боротьби. В області моралі соціумними девіаціями
є різного типу аморальні з погляду встановлених
у даному суспільстві моральних приписів вчинки.
Релігійними соціумними девіаціями є різноманітні
єресі, відступництва, порушення церковних канонів,
заперечення загальновстановлених догматів певної
конфесії тощо. Естетика, мистецтво, література
демонструють нам різні відхилення від пануючих
на даний час естетичних канонів, стильових норм
створення витворів мистецтва, що знаходить прояв
у всіляких авангардних, модерністських течіях
тощо. Наукові девіації виникають тоді, коли у тій
чи іншій науці формуються наукові напрямки, котрі
відходять від наявної на даний час наукової парадигми,
виступають «розхитувачами» класичних методологічних
підходів, образів мислення і т. і. Правова область, що
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юридичними засобами регулює стосунки між людьми,
піддає обструкції та карає відхилення від встановлених
законом норм та правил суспільного життя.
Світоглядно–традиціоналістська область суспільної
життєдіяльності покликана постійно відтворювати певні
зразки відповідного духовно–практичного засвоєння
світу, застосовуючи для цього авторитет традиції і
одночасно заперечуючи і караючи відхилення від
норм, скажімо, родового суспільства в цілому чи від,
приміром, правил честі шляхетної соціальної верстви.
Буденно–життєва область у зводі «неписаних»
правил відтворює норми, приміром, етикету, правил
повсякденного спілкування, стверджує життєві правила
та зразки для наслідування і т.д., розглядаючи все, що
відхиляється від них як девіацію, життєву невдачу тощо
(ненормально, коли людина не заводить сім’ю, не має
житла, ніде не працює).
Суб’єкти соціумної девіації. У кожній з названих
областей мають місце відповідні рівні суб’єктності
девіантних процесів. На «одиничному» рівні це може
бути індивід, котрий є, скажімо, гульвісою, що веде
аморальний образ життя, або маргінальна група, котра
нехтує загальними правилами соціального співжиття, як
от панки чи наркомани, чи мати, яка, відступаючи від
загальноприйнятих правил, залишає власних дітей без
нагляду. На рівні «окремого» це може бути талановитий
колектив однодумців, котрий започатковує новий
науковий напрямок, зачаток нової наукової парадигми,
що суперечить наявним взірцям науковості, через що
їхні розробки часто вважають явним відхиленням від
нормальної науки. Релігійна громада апологетів нової
релігійної течії, що йде всупереч пануючий релігії,
вважається такою, що «відпадає», відхиляється від
церкви–матері. Згуртовані в окрему частину суспільства
(партію), опозиційні політичні сили, заперечуючи
наявні «правила політичної гри» та вимагаючи їхньої
зміни, теж є колективними суб’єктами соціумних
девіацій у політичній області. На цьому ж рівні
суб’єктами соціумних девіацій постають соціальні
групи (наприклад, «цеховики» у «тіньовій» економіці),
верстви, прошарки та, нарешті, соціальні класи
(приміром, представники нових соціально–економічних
структур, як от клас буржуа, що зароджувався у надрах
феодального суспільства та діяв явно у невідповідності
до пануючої форми власності за цього ладу). Нарешті,
на загальному рівні суб’єктом соціумних девіацій
бувають цілі народи та держави, скажімо, народи–
завойовники, які відхиленням від продуктивного
поступу людства, або так звані держави–ізгої, котрі
відступають від міжнародного права, діють всупереч
загальним нормам співіснування народів.
У різних областях соціуму відхилення відбувається
від відмінних еталонних зразків. Це – нормативний
вимір соціумної девіації. Так, в економіці це
знаходить прояв у відхиленнях від пануючих у даному
суспільстві законодавчих норм щодо власності, обміну
та розподілу, в ухилянні від податкових зобов’язань,
невиконання державного бюджету, бізнес–планів та
інших регулятивних щодо підприємницької діяль
ності документів. Політичними соціумними девіаціями
є відхилення від конституційних норм, законодавчих
документів щодо політичної діяльності, виборчої сис
теми, регламентів роботи виборчих органів державного
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та громадського управління тощо. Девіантними в
цьому сенсі є, скажімо, голосування депутатів не за
затвердженою процедурою. Еталонними зразками,
що порушуються у рамках моральних соціумних
девіаціях, є писані та неписані норми моралі даного
суспільства, соціального класу, групи. Релігійні
соціумні девіації відхиляються він канонічних тестів,
фундаментальних догматичних постулатів, затверд
жених на Соборах символів віри та літургічних
канонів, а також від встановленої церковної ієрархії.
Модерністські художньо–естетичні програми, аван
гардистські мистецькі течії, літературні стильові
та жанрові новації постають як певні відхилення
від загальноприйнятих норм художньої творчості в
естетиці, мистецтві та літературі. Наукові дослідження
на нових методологічних засадах, впровадження
відмінних від наявних способів пояснення явищ,
формування революційних концепцій у тій чи інший
науковій галузі щодо старих методологій, способів
пояснення або концепцій та теорій є очевидними
відхиленнями від них, тобто, різновидом соціумної
девіації. Кримінальний, громадянський, сімейний та
інші кодекси служать зразком–еталоном, відхилення від
якого в юридичний сфері дає свій тип соціумної девіації.
Традиції, звичаї, обрядові дійства, функціонування яких
є способом відтворення світоглядних нормативів даного
суспільства, у разі їхнього недотримання (проведення
обряду не за чином, нехтування традиціями, попирання
звичаїв) є іншим типом соціумної девіації. В області
повсякденності відхилення від правил етикету, скажімо,
при спілкуванні, або від встановлених норм поведінки,
коли дехто, наприклад, поводить себе невідповідно до
свого соціального статусу, теж є різновидом соціумної
девіації. Всі ці відхилення від зразків–еталонів часто
розцінюється як «порушення» норм з наступним, як
правило, хоча і не без виключень, вживанням певних
санкцій щодо порушників, або, щонайменше, їхнім
осудом.
Ейдосно–комунікативна природа еталонних нор
мативів. Всі вказані еталони «нормальності» мають
ейдетичну, ідеальну природу. Це означає, що попри їхню
фіксованість у «матеріальних» формах на різного роду
«носіях», вони мають надчуттєвий характер. Приблизно
так, як ейдос «плід» має матеріальне втілення у
багатоманітності конкретних плодів – яблуках, грушах,
вишнях, так і еталонний норматив присутній у діях,
вчинках, станах, формах життя соціуму лише як уявний
ідентифікатор їхньої відповідності або невідповідності
даному зразку. Останні ж мають цілком матеріальну
природу і несуть в собі ідеально–ейдосний момент
латентно. Іншими словами, визначаючи деяке реальне
соціальне явище як девіантне, ми накладаємо на
нього ідеально–образне утворення, визначаючи тим
самим, чи «вписується» дане явище в уявний стандарт.
Витоки ейдосності нормативів йдуть до комунікативної
природи ідеального як такого, коли значущість останніх
є визнаною лише у певній соціумній комунікативній
системі. Відповідно, перехід від однієї такої системи до
іншої може радикально змінювати полюс оцінки явища
за шкалою «норма – девіація», коли те, що в одних
системах є нормою (полігамна родина, наприклад), в
інших є девіацією, коли багатоженство тягне за собою
кримінальну відповідальність.
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Категоріальні виміри соціумних девіацій. Конк
ретні форми соціумних відхилень від норми у катего
ріальному вираженні можуть бути кількісними та
якісними, суттєвими або несуттєвими, позитивними або
негативними, покладальними (творчими) або запере
чувальними (негативістськими), загальними, окремими
або одиничними, сутнісними або видимістними.
Темпорально–спаціальні
виміри
соціумних
девіацій. У часово–просторовому аспекті соціумні
девіації можна класифікувати як контемпоральні,
ф’ючерсні та антецеденті (від англ. аntecedents –
минуле). Перший тип демонструє одночасність у спів
відношенні зразка та девіації. Дані девіації відбуваються
у вимірах теперішнього часу як невідповідність
реальних процесів наявним приписам, стандартам,
нормам тощо, котрі мають регулятивну функцію
(бюджет – відхилення від бюджету, його нецільові
витрати, або конституційні норми та перманентна невід
повідність реалій життя цим нормам). Ці девіації часто
мають вигляд розбалансування певної системи, або
періодичних коливань в межах «балансу – дисбалансу».
Другі девіації спрямовані на майбутнє, вони втілюють
тенденції суспільних змін та перетворень, коли вони,
«випереджаючи» час, виражають такі поки що не
тотальні зміни у суспільстві, котрі у майбутньому
стануть загальними та соціально–парадигмальними
(приміром, ними є зачатки капіталістичних відносин
у феодальному суспільстві, що відхиляються від
економічних стандартів останнього, або новели у
законодавстві з метою модернізації суспільства, котрої
тільки ще прагнуть досягнути, чи певні «моделі росту»).
Третій тип соціумних девіацій повертає суспільство
до старих, вже змінених станів – скажімо, коли
падіння рівня життя веде до перегляду прожиткового
мінімуму як стандарту, або коли настає реставраційна
стадія соціальної революції і відбувається відхід від її
завоювань.
Дозвільні та заборонні норми. Норми–еталони, від
яких відхиляються ті чи інші реальні соціальні процеси
можуть мати дозвільний або заборонний характер. У
першому випадку соціумна девіація буде полягати у
відході соціального явища за межі, окреслені дозвільною
нормою, у другому – співпадати з переліком, наявним
у цій нормі. Якщо у переліку спеціальностей відсутня
та спеціальність, за якою готується спеціаліст, то це
буде виходом за межі дозвільної норми (наприклад, до
недавнього часу такою спеціальністю була спеціальність
«менеджер», коли, внаслідок відсутності її у наявному
переліку–нормі, кадровики відмовлялися записувати
цей термін у трудові книжки). У другому випадку
соціумна девіація матиме місце, коли, скажімо, хтось
прямо порушить норми Старого Заповіту стосовно
інцестуальних та кревних шлюбів та одружиться із
мачухою або зведеною сестрою, і це порушення буде
прямо згадане у заборонній нормі.
Соціумні девіації у різних методологічних дис
курсах. Теоретичне осмислення соціумних девіацій
можливо здійснювати у різних дискурсивних системах
методологічного
плану.
Синергетичний
дискурс
дозволяє описувати соціумні девіації у термінах само
організації суспільства та його підсистем, біфуркацій,
дисипативних систем, де ці девіації (відхилення від
«гомеостазу» системи) можуть виступати і як форма
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дезорганізації суспільства, наростання у ньому
моментів невпорядкованості та хаосу, і як форма
його самоорганізації на нових засадах. Мова йде
про те, що суспільство як система у певні періоди
свого існування зазнає дестабілізації. Втім, соціумні
системи та підсистеми мають деяку резистентність,
здатність до самовідтворення. Порушення рівноваги в
них соціальними девіаціями може мати два наслідки,
коли вони або нівелюють ці зрушення і повертаються
до стабільного стану, або радикально змінюються.
При цьому вказані девіації можуть нести у собі як
негативний, так і позитивний моменти. У суспільстві,
де у всіх його підсистемах панує корупція, остання
може розглядатись як певна негативна девіація, котра
роз’їдає і розкладає суспільний організм. Боротьба
з корупцією, коли остання набула системного
характеру, вкрай ускладнена саме внаслідок її
системності, коли, попри всі зусилля та рішучі заходи,
вона
неодмінно
самовідтворюється.
Системності
корупції має протистояти також системна організація
антикорупційних заходів, включно, приміром, із
ліквідацією або докорінною реформацією прогнилих
державних структур та інституцій, усунення ґрунту
для корупції у вигляді надвеликої кількості дозвільних
норм тощо. У свою чергу, ці заходи відносно корупції,
що склалася як завершена система, постають як
відхилення від тих асоціальних норм, що панують у
суспільстві. Це – позитивні форми порушення рівноваги
та стабільності злочинної системи, котрі, зрештою,
мають привести до утворення нових соціумних систем
та підсистем, які, зрештою, отримають здатність до
самовідтворення, набудуть сталості та стабільності.
У структурно–функціональному дискурсі соціумні
девіації входять у контекст взаємодії цілої соціумної
системи та її елементів. Останні, розглянуті з позиції
їхнього функціонального призначення, можуть розціню
ватися як девіантні, коли їхні функції не відповідають
їхньому місцю у даній соціумній системі або підсистемі.
У відповідності до ключового принципу «система
визначає функції елементу», відхилення від виконання
елементом притаманних йому функцій веде або
до «виправлення» цього відхилення та повернення
елементу до виконання функцій, притаманних йому
у даній системі, або, якщо девіації в елементі стають
достатньо сильними, до зміни усієї системи. Система
задає нормативні зразки для функціонування власних
елементів, і коли ці елементи або належним чином
не виконують свої функції, або взагалі припиняють
їх виконувати, то це є нічим іншим, як різновидом
соціумної девіації. Якщо говорити, приміром, про
систему державного управління, то ухиляння елементів
цієї системи від виконання своїх функцій веде до
розпаду цілої системи. Такий самий результат матимемо
у випадку, коли елемент перебере на себе функції
системи, тобто, коли елемент системи почне прагнути
виконувати функції всієї соціумної системи. За будь–що
тут наявне відхилення елементу від певних нормативів
та приписів.
Серед усього різноманіття елементів соціумної
системи як підсистем, котрі визначаються як девіантні,
ми виділимо такі: 1. Амбіціозні. Прагне перетягнути
на себе права та можливості інших систем чи системи
в цілому. 2. Автаркічні. Підсистема має власні цілі та
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інтереси, які у цілому збігаються з суспільними, але
свої власні інтереси вона ставить вище суспільних.
3. Корупційні. Підсистема має власні цілі та інтереси,
які не збігаються або суперечать суспільним, хоча
формально ця система прикриває свої інтереси
суспільною доцільністю. 4. Кримінальні. Підсистема
має власні цілі та інтереси, які є вкрай протилежними
суспільним інтересам через їхню асоціальну природу.
Перші дві знаходяться у легітимному правовому полі,
дві інших – поза ним, хоча між усіма цими типами
існує динамічна взаємодія, коли, скажімо, кримінальні
структури переходять у легальний бізнес, а корумповані
чиновники часто мають пряме відношення до
злочинних угрупувань. Таким чином, девіантна сутність
вказаних підсистем полягає у відхиленні їхніх цілей та
відповідних способів їх досягнення (функціонування)
від прийнятих у даному суспільстві норм. Відповідно
до цього можна говорити про девіації функціональні
(діяльнісні, поведінкові) та девіації структурні
(інституціональні, системні).
У діалектичному дискурсі сутність соціумних
девіацій розкривається через фіксацію специфіки
взаємодії соціальних протилежностей, антитетичних
сторін соціальної дійсності. Ці протилежності
можуть існувати у гармонії та відповідності, але з
часом між ними можливі певні розбіжності, котрі,
зрештою, здатні доводити справу до протиріччя та
конфлікту. Саме відхилення однієї зі сторін такої
протилежності від гармонічного співвідношення зі
своєю другою половиною і веде до девіації даної
соціумної системи протилежностей у цілому. В
економічній області девіантними у цьому плані є,
скажімо, кризи перевиробництва, інфляційні процеси
(невідповідність маси грошей суми товарів), товарний
дефіцит тощо. Тут девіація проявляє себе як дисбаланс,
диспропорційність у відносинах пов’язаними між
собою суспільними явищами. У політичній області
соціальні конфлікти (за Льюїсом Козером) визначаються
напруженістю між тим, що є, і тим, що повинно бути
у відповідності до уяв певних груп та індивідів, тобто,
між ейдосной еталоном–нормою і дійсністю, котра, на
думку ініціаторів конфлікту, не відповідає цій нормі,
відхиляється від неї, є її девіацією. У деяких випадках
сама конфліктна ситуація постає як еталон стосунків
між соціальними групами – так, Ромео та Джульєтта
явно відхилились від зразка відносин між родинами
Монтеккі і Капулетті, протиставивши традиційній
ворожнечі з призабутою причиною таку з точки зору цієї
норми «девіантну» поведінку, як палке кохання.
Девіація еталонних норм. До цього ми розглядали
соціумні девіації як реальні соціальні процеси, що
відхиляються від усталених норм. Але самі соціумні
норми не є вічними та незмінними. З часом вони
можуть бути переглянуті, полюси оцінок в них
можуть помінятися місцями, і тоді явище, котре
раніше вважалося девіантним, стає відповідним нормі.
За приклад можна взяти зняття судимостей з тих
ув’язнених, котрі були засуджені в СРСР за незаконну
тоді підприємницьку діяльність, оскільки дозвіл на цю
діяльність у нових незалежних державах став нормою.
Так само колись засуджувана нетрадиційна сексуальна
орієнтація у євроатлантичній спільноті теж стала нормою
як з точки зору моральності, так і з правових поглядів.
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Висновок. Отже, «соціумна девіація» – це загально
суспільне явище, конкретна форма соціального руху,
один з чинників соціальної динаміки, котра має
процесуальний характер, суттю якого є відхилення у
змісті діяльності соціальних суб’єктів різного рівня
від загальноприйнятих у даному суспільстві та у
відповідних предметних областях парадигм, моделей,
патернів, норм, стандартів, цінностей, нормативів,
еталонів чи зразків, результатом чого є соціальні зміни,
котрі полягають або у приведенні девіантних процесів у
відповідність до вказаних норм, або до перегляду самих
цих норм з визнанням соціумної девіації даного типу
основою для зміни пануючого нормативу і втратою цієї
девіацією ознак ненормативності.
Kyrylyuk O. S., Ph.D., professor, head of the Odessa branch
Philosophy department of the Center for Humanitarian Education
NAS Ukraine (Ukraine, Odessa), olexander.kyrylyuk@gmail.com
Societal deviation – one approaching to the conceptualization
The article defines the main directions of possible follow–up studies of social
deviations on the basis of innovative postulate that they are inherent in the whole of
society, not just the behavior of marginal groups. The nuanced differences between
these two types of deviations seen in the terminology. Deviations of behavior we
call social and deviation taking place throughout society – societal deviations. The
article identifies 1) the area of manifestation of societal deviations (economics,
politics, religion, art, literature, morals, law, etc.); 2) subjects of societal deviations
(individual, social group, social class, nation, state); 3) social paradigm, from
which societal deviation has aberrated (economic business framework, rules for the
election, dogmas, aesthetic canons, moral maxims, legal laws, etc.); 4) the form of
aberration from the norm («gray» economy, violation of electoral rights, heresys,
modernist manifestos of the new art, immorality, criminal, etc.). This work also
shows: 1) the ideal nature of the norms from which deviation occurs; 2) the spatial
and temporal dimensions of societal deviations. Societal deviation also considered in
methodological discourses such as synergy, structural and functional analysis and
dialectics. Societal deviation is defined as a concept that shows a common feature of
social processes of change and transformation. This common trait manifested in the
fact that all social changes are always the result of deviations from certain normative
models (paradigms, standards, rules, regulations, codes, customs, traditions, legal
laws, decisions and orders of authorities, moral precepts or from institutionalized
bases of society). Societal deviation expresses the content and the essence of the social
processes, transformation and change.
Keywords: social deviation, social change, social processes and social change,
social dynamics, society, societal deviation.
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Місце біоетики у сучасному світі
Здійснено аналіз особливостей сутнісного змісту та проблемного
поля біоетики. Біоетика розглядається як нове наукове знання, що має
міждисциплінарний характер. Її виникнення спричинене прагненням людини
подолати власну фізичну обмеженість, здолати закони природи. Тому біоетика
постає як ціннісна складова світогляду сучасної людини, змушеної існувати
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в умовах доволі розмитих меж між життям і смертю, природної заданості
та суперечливих біологічних експериментів тощо. Вирішення питань біоетики
залежить як від індивідуальних моральних характеристик людини, так і від
наукових, в першу чергу, біологічних, медичних можливостей, від правових
колізій, рівня духовності суспільства. Ситуація вибору, яка й без того завжди
була доволі гнітючою для людини, в сучасних умовах буття потребує особливої
відповідальності від неї – не лише перед теперішнім, але й перед майбутнім.
Це вимагає ґрунтовної освітньої підготовки, формування філософського рівня
свідомості людини й суспільства в цілому, об’єднання зусиль усіх.
Ключові слова: біоетика, мораль, відповідальність, вибір, цінності.

Моральні проблеми діяльності людини завжди були
предметом ретельного дослідження гуманітарних наук.
В сучасних умовах ця проблематика загострюється через
зміни в характері діяльності, відкритті, завдяки науково–
технічному розвитку, нових претензій і можливостей
людини, що носять глобальний характер та стосуються
усього живого на Землі, а подекуди і за її межами.
Термін «біоетика» вперше став використовуватися
в літературі на самому початку 70–х років XX століття.
Американський біохімік Поттер в своїй роботі
«Біоетика: міст у майбутнє» визначив біоетику як
дисципліну, що сполучає біологічні знання зі знаннями
про людські цінності. В даний час біоетика вико
ристовується як поняття, що означає особливий тип
знання, особливу навчальну дисципліну, соціальний
інститут нового типу [4].
Біоетика як знання з 70–х по 90–і роки XX століття
розвивалася як описова дисципліна – вона фіксувала
колізії, які виникали між людьми, вимушеними
приймати рішення в ситуаціях, життєво важливих для
них або для іншої людини, коли вони були пов’язані з
розвитком медико–біологічного знання. Наприклад, коли
у хворого виникало прохання про евтаназію, або коли
дослідник займався вівісекцією, або виникало питання
про виправданість практики абортів [1; 2].
Біоетика звертає увагу на те, що в сучасній медицині
початок і кінець людського життя втрачають статус
природної заданості, стають подіями, що залежать
від чийогось рішення: окремого пацієнта, сім’ї,
лікаря, дослідника. Біоетика – це той простір діалогу,
де позиція лікаря–професіонала і позиція пацієнта
прагнуть бути рівними, в цьому діалозі народжується
унікальна особистісна позиція щодо всіх можливих
біоетичних ситуацій [6]. До основних аспектів програми
біомедичної етики відносяться:
– право на життя;
– право на смерть, евтаназія;
– аборт, контрацепція, стерилізація;
– нові репродуктивні технології;
– медико–біологічні експерименти на людині;
– сучасні технології генної інженерії;
– трансплантація органів і тканин;
– психіатрія і права людини;
– моральні проблеми ВІЛ–інфікованих;
– міжпрофесійні відносини в медицині;
– проблеми соціальної справедливості в медицині.
На сьогодні біоетика стає обов’язковою дисципліною
і для тих, хто навчається за спеціальністю «лікувальна
справа» – майбутніх лікарів, і тих, хто навчається за
спеціальністю «фармація» – майбутніх провізорів. Але
біоетика – це не тільки знання особливого роду або
навчальна дисципліна, це і соціальний інститут.
Принципи вирішення біоетичних проблем вклю
чають в себе: правило правдивості, правило конфіден
ційності, а найголовніше правило – принцип поваги до
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автономії особистості, поваги до людини, що володіє
перевагою не в силу соціального статусу, освіти або
матеріального становища, а в силу народження її
людиною [5].
Обговорення етичних проблем біомедицини не
може бути замінено правом. У деяких ситуаціях
темпи розвитку медицини і технологій настільки
високі, що право просто не встигає врегулювати всі
виникаючі новації. А в деяких випадках право з точним
формулюванням виявляється просто недостатнім для
того, щоб врахувати особистісну розмірність біоетичних
ситуацій. Багато філософів звертали увагу на те, що,
прямуючи за мораллю, ми діємо відповідно до своїх
внутрішніх потреб і установок. Коли ж ми діємо
відповідно до норм права, то діє зовнішня система
примусу, і це, звичайно, вчинок на щабель нижче,
ніж слідування особистості за внутрішнім етичним
покликом [3].
Сьогодні біоетика, як практика, зачіпає переважну
більшість населення, оскільки кожна людина в тій
чи іншій мірі виявляється споживачем медичної
допомоги, виступаючи як інформований пацієнт і
автономний суб’єкт прийняття рішень. Слід зазначити,
що особливістю практичної, а потім і теоретичної
біоетики, стало акцентування уваги на активній позиції
звичайної людини. Такий стан речей – симптом певних
ідеологічних змін в інтелектуальній атмосфері сучасного
суспільства. Біоетика як практична інтелектуальна
діяльність дає приклад людської активності і вибору в
критичних для виживання людини і людства питаннях.
Біоетика як практична діяльність фактично є способом
ослаблення
негативних
наслідків
комерціалізації
медицини і фармації, які неминуче підкоряються
загальним законам і механізмам товарно–грошових
відносин і моральним відносинам на «ринку» [7].
Крім цього, біоетика – це розділ знань. Це
нормативна наука, що виявляє проблеми і загрози
для людини і людства, що виникають у зв’язку з
розвитком біомедицини, і шукає загальні принципи їх
вирішення. Предметом цієї міждисциплінарної науки
стають наслідки біомедичних технологій. І, як вже було
відмічено, народження і смерть все більше виявляються
залежними від рішення будь–якого суб’єкта (одного з
батьків, лікаря, самої людини) [4].
Біоетика є одним з пріоритетних напрямків
діяльності ЮНЕСКО, якою в 2005 році була прийнята
Загальна декларація про біоетику та права людини.
Вивчаючи моральні, філософські, теологічні, правові
та соціальні проблеми, що народжуються в міру
розвитку біології і медицини, біоетика тим самим
є міждисциплінарною галуззю знань, вона охоплює
медичну етику і простягається за її межі [8].
Соціально–психологічною основою професійного
виховання лікарів служать формування і розвиток у
них відповідної етико–деонтологічної культури. Це
означає, що співпереживання і милосердя мають стати
внутрішнім змістом, моральним стрижнем медичного
працівника. Етичні норми лікаря повинні знаходити свій
вияв у професійній діяльності, перш за все в спілкуванні
з пацієнтами, їх близькими, у взаєминах з колегами.
Кожен день на наших очах відбуваються зміни у самій
медицині – вона поступово втрачає риси лікарського
мистецтва, клінічного мислення і дедалі більше стає
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медициною технологій, досліджень, експериментів,
клінічних випробувань. Діапазон медичних технологій,
неймовірно розширився, зросла їхня віддача у лікуванні
різних хвороб. Відкритість ученого–експериментатора,
лікаря, наукових закладів, лікарень не тільки підвищує
їх відповідальність за свої дії, а й захищає права і
гідність усіх діючих сторін, у тому числі лікарів і
пацієнтів.
Вищезазначені проблеми біоетики мають міждис
циплінарний характер, по причині причетності до них
біологів, медиків, екологів, філософів, правознавців
та представників релігійних конфесій. Тим більше
найважливіші з них закріплюються відповідними
законодавчими актами, знаходять відображення у між
народних документах і конвенціях, деклараціях, хартіях.
Ці принципи, норми та правила з часом змінюються
відповідно до змін соціально–економічних умов
суспільства, державної політики та громадської думки.
Окрім вищезазначеного, сучасне життя ставить перед
біоетикою ще декілька задач:
– активно протистояти знахарству, так званому
цілительству, відвертому шаманству, що набули в світі
значного поширення і завдають величезної шкоди
здоров’ю населення;
– обмежувати розповсюдження сучасною людиною
свого контролю за власною еволюцією і прагненням
покращувати і змінювати свою природу, спираючись на
власне розуміння.
Також сучасні біомедичні технології відкрили перед
нами невідомі раніше стани існування людини, як
наприклад, ембріон або плід. У певному сенсі це «вже
людина», але в іншому, не менш певному сенсі – «ще не
людина».
Можна зробити важливий висновок щодо місії
біоетики в сучасному суспільстві. Людина, опинившись
в такій історичній ситуації, коли межі її буття за певних
обставин стають «розмитими», потребує біоетичної
освіти, яка перш за все, є найбільш важливою для
фахівців (медиків, біологів, філософів, юристів і т.д.).
Однак сучасне життя вимагає, щоб освоєння основ
біоетики стало частиною загальної освіти.
Людство в ході свого розвитку може втратити багато
моральних цінностей і моральних почуттів. Вже зараз
можна говорити про «нову переоцінку цінностей»,
в результаті якої гуманність, любов, щирість,
вірність і родинні зв’язки стають зайвими. Генетичні
трансформації, здійснювані сучасною медициною,
створюють загрозу знецінення тіла людини і самого
життя, загрозу перетворення людини в біомасу. Людство
в даний час готове підпорядкувати своєму контролю
живі сили природи, але при цьому виходить за межі
традиційних моральних цінностей. Завдання біоетики –
визначити межі застосування нових знарядь життя і
смерті.
Генетичні експерименти ведуть до таких змін
людської тілесності, в результаті яких можуть
перемішатися гени людини з генами стількох видів,
що людство вже не розумітиме, що ж таке людина і як
трансформувати людські відносини. Тому кожен з нас
може опинитися по той бік бар’єру між людською і
постлюдською історією і навіть не побачити, коли ми
перейшли вододіл, тому що ми перестанемо розуміти,
про що йде мова.
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Біоетика тільки починає розвиватися і як особливе
знання, і як соціальний інститут. У майбутньому роль
біоетики буде наростати, оскільки це практика, яка
навчає кожну людину приймати рішення в складних,
життєво важливих ситуаціях, приймати рішення, які
пов’язані з межами власного існування. В історії
культури раніше було відносно небагато ситуацій,
коли звичайна людина опинялася в ситуації важкого
життєвого вибору. Сучасний розвиток науки вимагає
від кожного такий вибір робити, і цей вибір сучасній
людині фактично минути не можна. Тому, як цей вибір
робити, і вчить біоетика.
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Place bioethics in the modern world
The article analyzed of the essential characteristics of the content and the
problem field of bioethics. Bioethics is considered as new scientific knowledge that
is interdisciplinary. Its appearance caused by human desire to overcome their own
physical limitations, overcome the laws of nature. Because bioethics is presented
as a component of values worldview of modern man, forced to live in conditions
quite blurred the boundaries between life and death, natural and controversial
predetermined biological experiments and so on. Addressing bioethics depends on the
individual moral characteristics of the person and of scientific, primarily biological,
medical possibilities. Also to legal conflicts and to spirituality of society. The situation
of choice, which is always been quite depressing for a person, in modern conditions of
life requires special responsibility of it – not only to the present but also the future. This
requires a thorough educational training, formation of philosophical consciousness,
combining the efforts of all.
Keywords: bioethics, morality, responsibility, choice, value.
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Гармонізація глобалізаційних процесів культури
як проектно–модельний симбіоз
Сучасні проекти створюють певне коло рефлексії, що відображує
конструктивний сенс проектної діяльності як такої, а на основі цієї внутрішньої
«рецензії» проект проходить випробовування на гіперкритичний аналіз, на певну
деконструкцію проектної ідеї. Система проектних рішень визначає, наскільки
проектна пропозиція є ефективною, чи не ефективною. Багато пропозицій
можуть залишитися на стадії проекту і функціонувати лише як проект,
але бути не менш дієвими, ніж їх конкуренти. Існує проектна сфера, що не
потребує виконання, тобто позбавлена прагматики та утилітарних завдань.
Проектна сутність проектних моделей інколи настільки універсалізується,
що її достатньо для того, щоб ця сфера соціального життя в певних
соціокультурних реаліях, залишаючись проектом, набула статусу здійсненого
об’єкту культуротворчості. Це є найважливішим фактором соціального
проектування.
Мета статті – визначити проектно–модельний контекст формування
культурних цінностей в просторі глобалізації культури.
Ключові слова: культура, проектна рефлексія, проектне рішення,
прагматика, деконструкція.

Проектна сутність проектних моделей інколи
настільки універсалізується, що її достатньо для
того, щоб ця сфера соціального життя в певних
соціокультурних реаліях, залишаючись проектом, набула
статусу здійсненого об’єкту культуротворчості. Це є
найважливішим фактором соціального проектування,
бо він розсуває рамки проектного процесу, виводить за
рамки попередньої роботи (передпроектного аналізу),
виводить за межі здійснення проекту в матеріалі
предметних форм, в тексті або чомусь іншому.
Проблема
проектно–модельній
діяльності
в системному аналізі культури як механізму
культуротворення вивчалася в роботах П. Анохіна, Дж.
К. Джонса, М. Бахтіна, С. Хантінгтона та ін. [1; 3; 2; 6],
адже мало визначені аксіологічні аспекти формування
культурних цінностей.
Мета статті – визначити проектно–модельний
контекст формування культурних цінностей в просторі
глобалізації культури.
Система проектної діяльності несе в собі
структурний комплекс оцінки та розбивки системи
на підсистеми, а також мотивує просування кожної
підсистеми в інтерактивному просторі проективних
діалогів у гетерохронному вимірі проекту. Це свідчить
про те, що відбувається проектний системогенез, коли
одне завдання змінюється іншим, одне пересувається
вперед, інше елімінується або маргіналізується. Таким
чином, конфігурація гармонізації рішення проектного
завдання (в даному випадку – проектні пропозиції щодо
глобалізації культури) виглядає як проектно–модельний
симбіоз. Тобто модель є тим ідеальним рішенням
завдань, які в проектній системі стають носіями
полісистемної цілісності.
Такий підхід є медіальним, бо велику роль тут
грають медіа. Не просто медіа–системи, а медіа як
посередники здійснення самого проекту. Медіа в
широкому сенсі стають культурологічними маркерами.
Це свого роду синтез цілого ряду спонук, силових
ліній, певних дій суспільства, які потрібні для того, щоб
узагальнити і усвідомити комунікацію як тотальний
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проект культури. Медіа здійснюється в культурному
просторі і часові, де існують ті мегапроекти, що є
передумовою виникнення будь–якого локального проекту.
Отже, домінанта електронних медіа радікалізувала
проектну ситуацію, візуальний світ, створений екраном,
стає міфогенним та метафорогенним пристроєм, що
несе в собі ту усталеність проектного аналізу, яку
так довго очікував проектант. Екранний світ корелює
з світом візуальним. Візуальний світ – це комплекс
сприйняття інформації, в тому числі внутрішніх
проектних ситуацій, коли проект проходить внутрішню
рецензію і багато разів рефлектується як здатність
вирішувати ті чи інші завдання. Проектний процес
позбавляється лінійності та регулярності, все більше
стає нелінійним, все частіше корегує завдання в
процесі прийняття рішень. Адже інколи проектант вже
не може контролювати ситуацію. Так, нелінійність,
непослідовність дій та втрата гомогенізації, лінійності
екстенсивної метрики проектування перевіряється
гетерохронними процесами проектного симбіозу, де
час кожного із акторів проектного процесу може або
випереджувати, або запізнюватися згідно власній
проектній стратегії.
З приходом комп’ютерів – креслення поступово
переміщується на нижчу периферійну ланку, зображення
макетується на екрані в різних ситуаціях програмного
віртуального
опосередкування
інформації.
Так,
моделювання на екрані дає можливість всебічного
охоплення і сканування різних стадій проекту, що
оцінюються і осмислюються як великий гіпермакет або
гіперцілісність того «надцілого», що проектується. Це
може бути архітектура, система відносин (в просторі
архітектури та поза ним), може бути середовище в
цілому, ландшафтна конфігурація, соціальний проект.
Всі системи проектування визначаються засобами
подання інформації, що презентують його часові та
просторові параметри.
Гетерохронія проектування свідчить про те, що в
проекті живе минуле і майбутнє, теперішнє на правах
вірогідних моделей, які надають можливість прориву
минулого вперед і, навпаки, усунення майбутнього за
домінантою минулого, якщо воно виглядає неадекватним
з точки зору мистецьких і інших адеквацій, бо минулі
проекти інколи виглядають більш доцільними і більш
важливими. М. Маклюен писав відносно ролі мистецтва:
«Великий бізнес не може вижити сьогодні без дуже
розвинутих почуттів, котрі є в мистецтві, воно дає
сигнали, що попереджують загрозу в нових умовах, бо
представлені в мистецтві задовго до того, як вони стали
існувати в інших сферах. Тим саме мистецтво призначене
для цілепокладання або ціленавігації, що є обов’язковим
навіть на власне домашньому рівні» [4, с. 81].
Дж. К. Джонс визначає три підсистеми або
системних етапів проектної діяльності: «чорний
ящик», «прозорий ящик», «рефлексивна система».
Тобто суто емотивну реакцію на проектну ситуацію,
суто раціональну та рефлективну. Мозковий штурм –
це співбесіда акторів загального поля рефлексії,
де один учасник висуває свою позицію як проект,
інший здійснює паралельну, а критика виглядає
конструктивним елементом співпраці [3, с. 265].
Можна сказати, що це принцип аналогії, подвійного,
потрійного, багаторазового рефлектування, адже сам
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 116

процес рефлексії залишається прихованим і не завжди
розгортається в систему.
Важливо, що проектне завдання піддається роз
членуванню, адже може залишитьсь нерозчленованим.
Циклічність сегментації інформації характеризує
метод проектування як те, що збільшує лінійність
проектування, ланцюг передбачених циклів змін об’єкта
в моделі. Таким чином, створюються ті ланцюги, де
лінійність стає найважливішою проблемою детермінації
наступної стадії проектування. Лінійності будь–
якої проектної розробки заважає непередбаченість,
ускладнення, що виникають в контексті вирішення
завдань. Адже лінійність корелює з нелінійністю, де
кожна із систем проектування починає проводити свій
гетерономний пошук і потім накладається одна на іншу,
шукає можливості кореляції складових системогенезу.
Синтез здійснюється в наступній фазі або моделі
проектування, яка визначається як самоорганізуюча
система. Тобто методи чорного і прозорого ящика
дозволяють розширити сферу пошуку при рішенні
завдань проектування. Так, в методі чорного ящику це
досягається шляхом заняття обмежень, що накладаються
на вихідні реакції системи проектування, або шляхом
стимулювання до розробки більш різноманітних
вихідних реакцій.
В методі прозорого ящика, вихідна реакція системи
узагальнюється мовою зовнішніх символів з таким
розрахунком, щоб вона включала альтернативи, одна
із котрих є саме власним задумом проектувальника.
Основною нестачею в цих випадках є те, що
проектувальник опрацьовує множину невивчених
альтернатив. Їх надзвичайно багато, щоб їх можна було
дослідити повільним шляхом свідомого осмислення.
Отже, не можна покладатися або на інтуїцію, що
присутня чорному ящику або на ланцюг лінійного
розшарування, який визначається в прозорому ящику.
Тому включається ще один механізм, який визначається
як проектна підсистема тотальної рефлексії.
Складна ситуація переноситься в поле проблем
реципієнта проектування і оцінюється в різних
площинах, різних контекстах. Цю модель Дж. К. Джонс
визначає як усвідомлення проекту та ситуації, що
має своєю метою надати кожному члену бригади
проектувальників можливість самому визначити,
наскільки обрана методика пошуку здатна привести
до найбільш гармонійного рішення нової модельної
конструкції в ситуації, на яку вона здійснює вплив.
Система об’єктивації проектних інтенцій актуалізує
логіку як ланцюг послідовності детермінації. Система
рефлексії визначається як системне ціле, де ситуація
проектно осмислюється в різних площинах, різних
контекстах, в різних гетеротопіях, тобто просторових
варіантах, що дає можливість здійснення проектного
гетерохронізму, де хронос (час) преформатується і
виникає преформатив як можливість інваріантних
трансформацій цілісності, що існують в різних часових
контекстах: циклічному, лінійному, в замкненому часові,
нелінійному часі. Так утворюються відкриті проектні
системи, що потребують добудови і переструктурування
в процесі подальшого проектного пошуку.
Менеджмент проектування як управління проект
ними процесами здійснюється продюсерами–проекту
вальниками, які можуть вести декілька проектів,
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один проект, але від менеджера залишить, як він
буде здійснювати генеральну лінію відбору, селекції
інформації та кореляцію діяння різних акторів
проектних інтенцій. Проектанти починають діяти
в тих масштабах і тих рамках, які визначають межі
проектування як чорний ящик, прозорий ящик і як
рефлективну самоорганізуючу систему.
Отже, якщо спробувати ввести ці механізми
проектного процесу в контекст глобалізаційних процесів
культури, то можна констатувати, що в більшості вони
існують в рамках біполярних систем соціопрагматики
культури як чорний ящик, де рішення приймаються
емоційно, зненацька та без повинного прорахунку
результатів і наслідків, або як прозорий ящик, де
прагматика виглядає жорсткою і не динамічною,
орієнтованою на усталені нормативи, що виникають
в ланцюгу детермінації. Самоорганізуюча система не
працює, якщо вона входить в контекст глобалізаційних
процесів, існує як іманентний передпроектний аналіз,
що здійснюється в рамках проектних стратегій окремих
акторів, і не більше того.
Узгоджений консенсус як спільне прийняття
рішень, делегування своїх проектних повноважень
іншому актору глобалізаційних відносин, діалог є
проблематичними. Поки що глобалізація залишається
в рамках або м’якої або жорстокої, грубої сили, що
свідчить про силову динаміку, яка лише констатує
змагання систем, а не їх системогенез, де кожна з частин
грає на своєму полі і одночасно на полі іншого гравця,
випереджує зіткнення мотивацій, дій. Так, конфігурації
з прийняття того чи іншого рішення формується в
певному форматі оптимального визначення констант
спільної дії.
Отже, можна констатувати, що гармонізація
глобальних процесів культуротворчості найбільш
вдало здійснюється там, де простір глобалізації є більш
гомогенним. Це, зокрема, реклама, дизайн і мода. Так,
саме маркетизація та інструментарій соціального,
політичного маркетингу тут опрацьовується як своєрідні
стратегії, що використовуються в різних культурних
практиках. Адже реклама працює з найбільшим гомо
генним простором. Соціопрагатика реклами найбільш
піддається маркетизації. Тобто об’єкт рекламації:
товар, послуги є релевантними в плані того, що
передбачені як система очікувань та бажань. Тут явно
визначена фінансова або бізнесова складові, починаючи
від окремих корпорацій та закінчуючи спільними
угруповуваннями цих корпорацій, що свідчить про їх
суспільну значущість і трансформативність.
Майбутнє як проектна реальність в соціальному
маркетингу визначається в три етапи: визначення
точок залежності цільової аудиторії, від якої практично
залежить проведення маркетингу і визначити, як це
вплине на зміну поведінки; підготовка до тестування
повідомлення з урахування потреб і мотивацій цільової
аудиторії; запуск програми імагінація і проведення
рекламних кампаній. Отже, всі ці етапи розгортаються
на передпроектний аналіз, саме проектування, керування
проектом.
Модель чорного ящику дуже вдало використовується
радикалами від культуротворчості і тими партіями,
які працюють на рівні фолку. Фактично модель можна
визначити в три етапи: введення потрібного виду
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емоцій – гніву або страху, який транслюється в медіа,
персоніфікується в певних флеш–іміджах, що стають
пріоритетними, бажаними і потрібними для утримання
гомеостазу системи; утримання даного виду емоцій в
загальній картині світу, що стає генералізованою емоцією
і набуває тих глобалістських інтенцій, які втягують в
своє поле очікування базового стану (екологічна криза,
війни та ін.), що призводить до мутацій ідеології,
міграцій і інших процесів; віртуалізація емоційних станів
та їх універсалізація у вигляді патернів і гештальтів
дії, що здійснює масовий образ бажаного стану, який
ідентифікується зі станом продуцента.
Сугестивне позиціювання проектування має під
собою власне чорний ящик, утримує його пріоритети
на висоті високих культурних цінностей, які отри
муються від чорного піару, чорного гумору і чорних
піар–технологій. Таким чином, «чорнота» ящика
розповсюджується від чисто «проектної» технології
до медійно – транспортабельних, віртуальних акцій.
Запускається в дію «машина бажань», яка існує в
суспільстві, наповнює цей ящик тими чи іншими
емоційними інгредієнтами. Шлях генералізації емоцій
стає шляхом гуманізації або дегуманізації проблемної
ситуації, відбувається певна гармонізація інформаційних
процесів культуротворчості. Важливо утримати увагу на
потрібному об’єкті, знизити ризики емоційних струсів і
збільшить бажання індивідного контролю над ситуацією,
яка інколи виходить на рівень революцій, радикальних
змін і тих мегапроектів, які призводять до трансформації
самого суспільства, що знаходиться в стадії безкінечних
очікувань, катастроф і війн як трансформерів
соціальності.
Гармонізація відбувається завдяки тому, що
актори процесів глобалізації працюють в консенсусі,
мають спільний проект, де гармонія як абсолют є
передумовою будь–яких відхилень в рамках коливань
потреб, мотивів та діяльності. Отже, маркетизація
культури призводить до її перетворення в великий
супермаркет, культура стає більше масовою. Масовою
в різних значеннях: популярною інформацією, що
доходить до серця всіх, масовою, яка має розгорнуту
інфраструктуру клішованих і заданих зовні коридорів
комунікації. Так, інфраструктури реклами, брендингу,
дизайну, моди фіксують та формують споживання на
рівні споживацьких інтересів та стратегій, більше того,
програмують, розвивають, моделюють і перетворюють
його на тотальний соціальний проект культуротворчості.
Які можна назвати механізми гармонізації, що
відбувається в рамках тотальної гомогенізації потреб,
смаків, інтересів і взагалі мотивації діяльності,
поведінки, стану? Зупинимось лише на одному із
головних механізмів, який визначають як брендинг.
Бренд – це образ товару, послуги. Бренд – це ідеально
сконструйований об’єкт, який заміщує собою фізичний
або матеріальний об’єкт. Брендинг – це просування
ідеальних об’єктів на ринок, їх стратифікація,
кодифікація, персоналізації у вигляду того чи іншого
імені, фірми, флеш–іміджу. Генеалогічно семантика
поняття «бренд» походить від «тавро». Бренд – це
маркер семантичного «випалювання» простору. Всі ці
чинники характеризують процеси глобалізації як певну
тоталізацію бренду. Торгівля ідеальним продуктом,
який несе в собі повідомлення, утворюється в певних
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технологіях, упаковується в певну візуальну, вербальну,
конкурентоздатну субструктуру товару. Ідеальні інтенції
існують ніби поза текстом, поза імагінацією, поза
технологіями вживлення в свідомість суб’єкта культури
домінантної ідеї. Бренд, однак, є сама ця технологія,
саме здійснення функціонування ідеального в досвіді
його просування на ринок.
Втім брендинг невід’ємний від реклами, піар–
компаній. Реклама в широкому розумінні – це система
ідентичностей, що нав’язується людині. Можна
стверджувати, що найбільш глибинними кодами
ідентифікації або ідентичності є поглинання їжі, секс
і інші органічні почуття, які працюють як експліцитно,
так і імпліцитно. Реклама найбільш використовує ті
форми, де сюжети є фіксованими. Саме поглинання
позначаються як «причащання» до абсолюту рекламного
повідомлення. Причащання є тим старовинним кодом,
коли поглинання приєднує до кола посвячених.
Тобто реклама перетворюється на певну негативну
літургію. Негативну – тому, що абсолют заміщується
товаром і продається за певні кошти. Адже ця літургія
для оглашенних, тих, хто ще не залучився до кола
споживачів рекламного продукту. Це така ж ефективна
система гармонізації як модельно–проектний бізнес,
модельно–проектна стратегія продукування емоцій,
зведення потреб людини до органічних бажань.
К. Сальнікова пише: «Тотальне циклічне розуміння
динаміки буття робить ці процеси не просто вбудо
ваними в нерозривне коло – вони стають метафорами
один одного. Тобто, їжу взагалі слід вживати як метафору
життя і воскресіння. Це є цілком зрозумілим і з точки
зору сучасної буденної свідомості. Адже сама смерть в
свідомості первинного суспільства була породжуючим
витоком; земля – це пекло, земля – мати народжує не
одні рослини, а й тварин та людей. Образ смерті, що
породжує, викликає образ круговороту, в котрому те, що
гине, знову народжується. Земля, ріт, чрево та породжую
чий орган здаються метафорами один одного» [5, с. 21].
Тотальна міфопоетика поглинання в рекламі та
глибинні механізми трансформації міфів, що давно
редуковані в культурі, перетворює об’єкти споживання
на семіологічні об’єкти, що підживлюються в рекламі.
Реклама продукує універсальну риторику обміну цінно
стей на підставі метафоризації реальності. Метафори,
бренди стають модельно–композитним або модельно
проектним простором гармонізації культуротворчості.
Формується нова сакральність культури споживання
на підставі експлуатації міфогенного простору
причащання до абсолюту (рекламний абсолют ототож
нюється з сакральним). Гармонізація глобальних
процесів культури може відбуватися паралельно з
глобалізацією як гомогенізація, редукція, може бути
альтернативним проектом, що продукує надцінності
життя, надцінності сакрального, може бути апеляцією до
нередукованого абсолюту.
Проекті патерни і гештальти соціокультурних
систем – це набір тих констант, які в системі проекту
вання передбачають майбутнє як завершену гармонійну
цілісність. Глобалізація культури має гармонізуючи
чинники, якщо вона використовує проектно–модельні
конфігурації проектування дизайну, реклами, моди та
інших сучасних практик культуротворчості, зокрема
брендингу, піар–технологій.
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Висновки. Соціокультурні системи в цілому
реалізують свій потенціал в рамках культурного
системогенезу, коли кожна з окремих частин визначає
свій потенціал як специфічну відповідь на виклики
та ризики буття. Соціокультурна система в цілому
функціонує в рамках гармонізації, що формуються в тій
проектній діяльності, яка визначається різними акторами
культуротворчості як носіями культурно–історичного
потенціалу в цілому.
Якщо говорити про провідні моделі проектного
пракцісу, які зараз працюють в рамках гармонізації
глобалізаційних відносин, то це переважно чорний ящик
і прозорий ящик, які є конфліктними, амбівалентними
і доповнюють одна іншу в плані того, що чорний ящик
обтяжений вибуховістю та спонтанністю емоційних
рішень, а прозорий ящик обтяжений соціопрагматикою,
яка нівелює будь–які емоційні, духовні, сакральні
цінності.
Проектний процес як самоорганізуюча система – це
той ідеал, який поки що не здійснюється. Не працюють,
ані екологічні, ані гуманні планетарні цінності.
Естетичний ідеал, абсолют персоналізують надцілісність
людського «Я», людського духу, визначають ті маркери
життєздатності великих систем, якими є цивілізація,
культура, антропогенні, антропоморфні ландшафти в їх
широкому розумінні.
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Harmonisation of globalization processes of culture as project–
model symbiosis
Modern projects create a range of reflection, that reflects the constructive sense
of project activity as such, and based on this internal «review» the project takes the test
on hyper–critical analysis and a specify deconstruction of project idea. The system of
project decisions determines how much a project proposal is effective or not effective.
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Many proposals can stay at the project stage and to function only as a project, but to
be not less effective than their competitors. There is a project area that does not need
a fulfilment, as it is deprived of pragmatic and utilitarian tasks.
Project essence of design models sometimes universalizuyetsya so that it
is enough to make this area of social life in certain socio–cultural realities, while
remaining project, acquired the status of an object kulturotvorchosti committed. It is
essential for social engineering.
Purpose of the article – to define design–model context of cultural values in the
space of globalization culture.
Keywords: culture, project reflection, project decision, pragmatics,
deconstruction.
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Перспективи формалізації контексту
аргументації в прагма–діалектиці
Аналізуються сучасні дослідження в галузі теорії аргументації. Метою
є з’ясування можливостей імплементації поняття контексту в формальну
модель прагма–діалектичної критичної дискусії. Стаття розглядає дві
моделі формалізації критичної дискусії, обидві у вигляді діалогової гри.
Перша – авторства Еріка Краббе, друга – Джекі Віссера. Після виокремлення
їхніх суттєвих характеристик визначається можливість специфікації
запропонованих дослідниками формалізацій для різних типів контексту. В
якості прикладу розглядається контекст переговорів, для чого визначаються
його відмітні риси з точки зору прагма–діалектики. Після оцінки можливостей
їхньої формальної стверджується, що для повноцінного відображення
контексту переговорів недостатньо лише діалогово–ігрових компонентів
формалізації. Їх необхідно розширити ще уявленням про бажання учасника
дискусії та його пріоритети в переговорному процесі.
Ключові слова: контекст аргументації, прагма–діалектика, критична
дискусія, діалогова гра.

Останні 20 років інтерес до вивчення аргументації
з боку комп’ютерних наук невпинно зростає. Першою
спробою інтеграції поняття аргументації сферу
штучного інтелекту прийнято вважати статтю Фан
Мін Данга (Phan Minh Dung) «Про прийнятність
аргументів та її фундаментальну роль у немонотонній
аргументації, логічному програмуванні та іграх з n–ною
кількістю гравців» (On the acceptability of arguments
and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic
programming and n–person games) [2]. Після публікації
цієї праці у 1995 році значна кількість науковців
звернулася до дослідження тематики аргументації з
точки зору комп’ютерних наук та теорій штучного
інтелекту. Серед них можна виокремити Саймона
Парсонса (Simon Parsons), Пітера МакБерні (Peter
McBurney), Лейлу Амґуд (Leila Amgoud), Девіда
Вулдріджа (David Wooldridge), Генрі Праккена (Henry
Prakken) та інших. Через те, що комп’ютерні науки
вимагають жорсткої формалізації, питання формалізації
аргументації зайняло одну з провідних позицій.
Притому не лише в галузі комп’ютерних наук та
теорій штучного інтелекту, але й всередині самої теорії
аргументації.
Розробка формальних систем аргументації дуже
давно була одним з інструментів теорії аргументації,
проте зацікавленість комп’ютерних наук вивела її
на перший план. Останнім прикладом звернення
науковців з галузі теорії аргументації до проблеми
формалізації стала публікація в цьому році одразу
двох статей, присвячених спробам формалізувати
прагма–діалектичну критичну дискусію. Перша була
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запропонована Еріком Краббе (Erik Krabbe) у статті
«Формалізація критичної дискусії» (Formalization of
Critical Discussion) [4], друга – Джекі Віссером (Jacky
Visser) у статті «Мовленнєві акти у діалогово–ігровій
формалізації критичної дискусії» (Speech Acts in a
Dialogue Game Formalisation of Critical Discussion) [10].
Метою обох статей було створення інструментарію
для формального моделювання прагма–діалектичної
критичної дискусії.
Але критична дискусія – не єдиний здобуток
прагма–діалектики в галузі теорії аргументації. Під
керівництвом Франса ван Еемерена (Frans van Eemeren),
у межах цього підходу наприкінці 2010–х років було
розроблену теорію контекстів аргументації, яка повинна
була вирішити проблеми, які Ф. ван Еемерен виокремив
у розповсюдженій типології діалогів Дагласа Волтона
(Douglas Walton) та Е. Краббе. Остання, в свою чергу,
знайшла відгук в межах комп’ютерних наук та теорій
штучного інтелекту, які запропонували значну кількість
різних формалізацій для відображення різних типів (або
контекстів) діалогу.
Ця стаття закликана дослідити, чи можлива
формалізація прагма–діалектичного поняття контексту
аргументації. В якості прикладу будуть розглянуті вже
наявні формалізації контекстів з типології Волтона–
Краббе. Для цього будуть коротко розглянуті обидві
спроби формалізації поняття критичної дискусії,
окреслено взаємозв’язок поняття критичної дискусії з
прагма–діалектичним поняттям контексту аргументації,
та вказані основні методи формалізації поняття
контексту в інших формалізованих системах.
1. Формалізація критичної дискусії як діалогової гри.
Діалогова гра є одним з найпоширеніших методів
формалізації аргументації. Вона була запропонована
ще в 1970 році у монографії Чарльза Гембліна
(Charles Hamblin) «Помилки» (Fallacies) [3]. З того
часу науковцями в галузі теорії аргументації було
запропоновано багато ігор, які дозволяють форма
лізувати різні елементи аргументації. Гра, запропонована
Ч. Гембліном, отримала назву Н, серед інших розпов
сюджених ігор можна виокремити DC авторства Джима
МакКензі (J. D. MacKenzie), СВ Д. Волтона та PPD
Д. Волтона та Е. Краббе. Діалогові ігри задаються
за допомогою визначення синтаксичних правил,
дозволених локуцій, або діалектичних ходів, та правил
зміни поля зобов’язань.
Коли комп’ютерні науки та теорії штучного
інтелекту звернулися до аналізу аргументації, саме
діалогові ігри склали основу їхньої формалізації.
Цей підхід і обрали Е. Краббе та Д. Віссер у своїх
спробах формалізувати критичну дискусію. Помітною
спільною рисою цих підходів, яка відрізняє їх від інших
формалізацій, є наявність двох тестів, або процедур, які
працюють як функції, областю значення яких є множина
{1,0}, де 1 позначає успішну перевірку, а 0 – невдалу.
Перший тест називається «процедура інтерсуб’єк
тивної ідентифікації» (intersubjective identification
procedure, або IIP), і його метою є встановлення тотож
ності висловлювання, стосовно якого була проведена ця
перевірка, до якогось висловлювання з множини тих,
які були визначені прийнятними для обох учасників.
За правилами обох ігор множина загальноприйнятних
висловлювань має бути непорожньою, оскільки
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прагма–діалектичний підхід передбачає, що коректна
аргументація неможлива без висловлювань, які б
приймалися обома учасниками.
Другий тест називається «процедура інтерсуб’єк
тивного поєднання» (intersubjective linking procedure,
або ILP) у Е. Краббе або «процедура інтерсуб’єктивного
тестування» (intersubjective testing procedure) у
Д. Віссера. На відміну від попереднього тесту, який
оцінював прийнятність висловлювання для обох
учасників аргументації, цей тест оцінює прийнятність
процедури виводу, за допомогою якої протагоніст
поєднує аргументи на захист своєї думки.
Іншою спільною рисою цих двох формалізацій,
яка відрізняє їх від багатьох інших, є асиметричність
учасників діалогу. Співрозмовники мають різні ролі,
і це виражається не лише в порядку ходів, але і в
різних локуціях, дозволених учасникам. Наприклад,
CD1, діалогова гра, запропонована Е. Краббе,
дозволяє опоненту лише ставити під сумнів окремі
висловлювання пропонента або процедуру виводу між
засновками та висновком аргументативного міркування.
Іншими словами, ця формалізація дозволяє виразити
лише незмішане розходження у думках, коли опонент
не висуває власної точки зору, а лише примушує
пропонента захищати свою, яка вважається початковою
точкою зору (initial standpoint). Формалізація Д. Віссера
запозичує цю властивість, трохи розширюючи набір
дозволених локуцій для обох учасників.
Через те, що порівняння цих двох підходів не
є метою статті, для встановлення відмінностей
обмежимося цитатою Д. Віссера, яка розкриває
відмінності між його грою та формалізацією Е. Краббе:
«Перш за все… формалізація Краббе має справу з
діалектичним виміром ідеальної моделі, ігноруючи
роль мовленнєвих актів. По–друге, CD1 дозволяє серії
ходів замість того, щоб вводити строгу процедуру
зміни ходу. По–третє, у випадку аргументації з великою
кількістю висловлювань, усі елементарні висловлювання
атакуються окремо. Моєю метою було створення
гри, яка: (1) включає прагматичний вимір критичної
дискусії, (2) вимагає строгого чергування ходів, і (3)
дозволяє сумніватися у всьому пропозиційному змісті
аргументації в один хід» [10, с. 5].
Зазначивши основні спільні та відмітні риси обох
формалізацій, окремо зупинимося на такій важливій
особливості критичної дискусії як розрізнення
чотирьох діалектичних стадій. Наряду зі зверненням
до прагматичного компоненту аргументації, саме
виокремлення чотирьох стадій критичної дискусії є
одним з головних здобутків прагма–діалектичного
підходу. Окрім того, як буде показано в наступному
розділі, саме розрізнення стадій дискусії відіграє
ключову роль у прагма–діалектичному понятті контексту
аргументації.
У прагма–діалектиці прийнято розрізняти чотири
стадії критичної дискусії. По–перше, стадію конфрон
тації, де «стає зрозуміло, що існує точка зору, яка
не прийнятна для усіх учасників дискусії, оскільки
викликає сумніви чи суперечності, таким чином
встановлюючи («змішане» чи «незмішане») розходження
думок» [9, с. 60]. Другою визначається стадія відкриття
дискусії, де «учасники… намагаються визначити
наскільки багато релевантного спільного ґрунту вони
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мають (стосовно формату дискусії, загального знання,
цінностей і так далі), для того, щоб визначити, чи є їхні
процедурні та змістовні «зони погодження» достатньо
широкими для забезпечення плідної дискусії» [9, с. 60].
Третьою стадією є стадія аргументації, де «протагоніст
висуває аргументи на підтримку своєї точки зору
з метою систематично зняти сумніви антагоніста
чи спростувати його критичну реакцію. Антагоніст
визначає, чи вважає він запропоновану аргументацію
прийнятною» [9, с. 61]. Останньою, четвертою, є стадія
завершення дискусії, де «учасники встановлюють
результат спроби вирішити розходження думок» [9,
с. 61].
Обидві запропоновані формалізації не здатні охопити
критичну дискусію у всій повноті, тому зосереджуються
лише на окремих її стадіях. CD1, як визнає сам автор,
зосереджується виключно на стадії аргументації. Навіть
незважаючи на те, що стаття, де пропонується ця гра,
називається «Формалізація критичної дискусії», Е.
Краббе в тексті називає CD1 виключно формалізацією
стадії аргументації критичної дискусії. Д. Віссер, який
пропонує свою систему трохи пізніше, розширює
амбіції свого проекту до двох стадій: аргументації та
завершення дискусії. Як пояснює сам науковець, це
зроблено з метою спрощення формалізації та не означає,
що дві пропущені стадії не можуть бути додані в рамках
подальшої роботи. Більш того, стадії конфронтації та
відкриття дискусії все одно присутні в його системі,
нехай і не у повністю вираженому вигляді. «Стадія
конфронтації, в якій проявляється природа розходження
думок, та стадія відкриття дискусії, в якій визначаються
стартові позиції дискусії, враховуються тільки через
припущення, зроблені в правилах початку дискусії,
визначених в початковий момент діалогової гри» [10,
с. 7].
Таким чином, обидві запропоновані діалогові
гри зосереджуються перш за все на формалізації
безпосередньо аргументації, дозволяючи собі значні
спрощення як у можливостях учасників суперечки, так і
в структурних компонентах критичної дискусії.
2. Стадії критичної дискусії та контекст аргументації.
Для ілюстрації того, як прагма–діалектика працює
з контекстом, розглянемо конкретний приклад, а саме
контекст переговорів. Вибір саме цього різновиду
пояснюється тим, що він розглядається як в прагма–
діалектиці, так і в типології Волтона–Краббе. Останнє
означає, що для цього контексту вже побудовані
формалізації у вигляді діалогової гри науковцями в
галузі комп’ютерних наук. Тому нам простіше буде
оцінити, чи можливо поєднання наявної формалізації з
першими спробами формалізувати прагма–діалектичну
критичну дискусію.
Основою інтерпретації поняття контексту в межах
прагма–діалектики є видозміна основних характе
ристик критичної дискусії залежно від контексту, в
якому вона відбувається. Це зберігає актуальність
обох формалізацій, оскільки правила критичної
дискусії, на яких вони обидві будуються, залишаються
незмінними. Натомість змінюються характеристики
стадій критичної дискусії. Кожній зі стадій ставиться у
відповідність певний елемент реальної комунікативної
ситуації. Оскільки таких ситуацій нескінченно багато,
Ф. ван Еемерен, автор прагма–діалектичного поняття
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контексту, пропонує розглядати лише ситуації з великим
рівнем інституціоналізації та конвенціоналізації. Це
гарантує, що різноманіття комунікативних ситуацій
буде підпорядковано спільним рисам, які б дозволили їх
узагальнити з метою подальшого теоретичного аналізу.
У праці «Стратегічне маневрування в аргумен
тативному дискурсі: розширюючи прагма–діалектичну
теорію аргументації» (Strategic Maneuvering in Argu
mentative Discourse: Extending the Pragma–dialectical
Theory of Argumentation) Ф. ван Еемерен визначає
контекст переговорів необхідною складовою дипло
матичної комунікації. Прикладами переговорів у
складі дипломатичної комунікації він називає мирні
переговори, торгові контракти та дипломатичні
меморандуми [8, с. 143]. Незважаючи на те, що усі
названі приклади відрізняються одне від одного, їхні
головні риси можна узагальнити, поставивши реальні
складові комунікації у відповідність стадіям критичної
дискусії. Так, стадії конфронтації відповідатиме
початкова ситуація, стадії відкриття дискусії –
процедурні та матеріальні стартові точки зору, стадія
аргументації буде виражатися засобами аргументації
та критики, а стадія завершення дискусії втілиться у
можливих наслідках комунікації.
З цього видно, чому в попередній частині така
велика увага була приділена саме вираженню у
формалізаціях стадій критичної дискусії. Адже
саме за допомогою них прагма–діалектична теорія
формулює своє розуміння контексту. Деталізуємо його,
розглянувши контекст переговорів.
До того як запропонувати стислу характеристику
контексту, Ф. ван Еемерен починає з загальних
теоретичних спостережень стосовно цього формату.
«Зазвичай у типах комунікативної активності, де
використовується цей жанр [переговорів], учасники на
початку вільні визначити свій власний формат, але як
тільки вони його визначають, він стає обов’язковим.
Конститутивні правила переговорів стають усталеними
як тільки вони приймаються обома сторонами» [8,
с. 150]. Це значно полегшує роботу з формалізації
такого діалогу, оскільки його правила не можуть
змінитися прямо під час дискусії. Проте цього не
можна сказати про інший важливий складовий елемент
аргументації – точки зору, які захищають учасники.
«Виразною особливістю деяких типів комунікативної
активності,
які
відносяться
до
цього
жанру
[переговорів], таких як торги або обмін, є те, що точки
зору, які захищаються учасниками дискусії, можуть
змінюватися у процесі переговорів, тому конфронтація,
яка є основою дискусії, буде змінною (тому під час
аналізу такої дискусії її необхідно розбити на цілу серію
пов’язаних дискусій)» [8, с. 150]. Наскільки простою є
для формального моделювання перша умова, настільки
ж проблемною для вираження є ця особливість.
На цьому етапі слід звернути увагу на особливість
прагма–діалектичної концепції контексту, яка значною
мірою ускладнює її формалізацію. Справа в тім, що,
на відміну від типології Волтона–Краббе, прагма–
діалектичне розуміння контексту свідомо розроблялося
Ф. ван Еемереном як дескриптивний інструментарій.
Запропонована ним класифікація дозволяє не стільки
створювати критичні дискусії у певних контекстах,
скільки коректно їх оцінювати. В той же час для
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створення правил діалогової гри необхідна саме
нормативна функція, яка б дозволила створити правила
для учасників дискусії. Однак риси переговорів, які
пропонуються Ф. ван Еемереном, все ж таки показують,
що, незважаючи на постульований дескриптивний
характер, запропонована ним концепція залишає ряд
властивостей, які можна досить чітко формалізувати.
Стадія конфронтації у переговорах визначається
наявним конфліктом інтересів, а усі рішення щодо
діалогу приймаються самими учасниками дискусії.
Стадія відкриття дискусії характеризується форму
ванням напівекспліцитних конститутивних правил,
та множиною експліцитних поступок, які можуть
змінюватися та вимагати поступок від іншої сторони.
Стадія аргументації виглядає як обмін пропозиціями,
контропропозиціями та іншими комісивами. І, нарешті,
стадія закриття дискусії наступає лише тоді, коли обидві
сторони погоджуються прийняти результат дискусії, і в
разі невдачі можливе повернення до початкового стану.
Останнє відрізняє переговори від, наприклад, судової
аргументації, де повернення до початкової ситуації (до
судового процесу) є неможливим.
Таким чином, з цієї характеристики переговорів як
окремого контексту можна виокремити такі складники,
яким необхідно знайти формальний відповідник:
висловлювання–комісиви (пропозиції, контрпропозиції);
якесь відношення умови, яке поєднує поступки однієї
сторони з поступками іншої («я погоджуюся на А за
умови, що ти приймеш В»); метадіалоги, які б дозволили
домовлятися стосовно правил дискусії та її закриття
(адже, як було зазначено, в контексті переговорів
правила та умови закриття дискусії формуються самими
учасниками). Деякі з них уже використовуються у
формалізаціях контекстів такого типу, і саме приклади їх
використання будуть досліджені в наступній частині.
3. Формалізація контексту переговорів за допомогою
діалогових ігор.
Мульти–агентні системи пропонують багато систем
для формалізації аргументації, з різним синтаксисом та
семантикою. Але через те, що темою статті є прагма–
діалектична критична дискусія, увага буде сфокусована
виключно на елементах цих формалізацій, які збігаються
з
вищеназваними
характеристиками
контексту
переговорів в прагма–діалектиці. Після цього можна
буде оцінити можливість поєднання цих елементів з
запропонованими Д. Віссером та Е. Краббе моделями
представлення критичної дискусії.
Першим необхідним компонентом, якого вимагає
контекст переговорів, є нові локуції, або діалектичні
ходи, які може робити учасник діалогу. У формалізаціях
Д. Віссера та Е. Краббе множина можливих ходів
сперечальників дуже обмежена. У запропонованій
Е. Краббе грі CD1 опонент може лише локуцією
«виклик» (challenge) змусити пропонента захищати
стверджені атомарні висловлювання або процедуру
виводу. У пропонента трохи більше альтернатив:
відправити атомарне висловлювання або процедуру
виводу на згаданий незалежний тест; ствердити свою
точку зору відповідною локуцією (standpoint); або ж
висловити міркування на підтримку якогось атомарного
висловлювання (argument).
У Д. Віссера список дозволених локуцій трохи
ширший за рахунок більш активного використання
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прагматичного компоненту. До запропонованих Е.
Краббе локуцій додається вимога «розв’язати» (resolve),
яку можуть застосовувати обидва сперечальника. Ця
локуція використовується після тесту, який визначає
прийнятність висловлювання або процедури виводу,
і примушує учасника відреагувати на результат
незалежного тесту. Протагоніст може або ще раз
ствердити свою точку зору (на відміну від формалізації
Е. Краббе, у Д. Віссера початкове ствердження точки
зору не є окремою локуцією, а скоріше метадіалоговою
складовою гри), або її прибрати, у опонента ж є
лише один варіант – зняти свої сумніви стосовно
висловлювання або процедури виводу. Очевидно,
що такого переліку недостатньо для повноцінного
моделювання контексту переговорів, тому розглянемо,
які локуції використовуються для цього в інших
джерелах.
Формалізація контексту переговорів давно цікавить
науковців у галузі мульти–агентних систем, на рахунку
яких значна кількість праць, присвячених цій темі.
Зокрема, можна відзначити статті Д. Вулдріджа та
С. Парсонса [11]; Л. Амґуд, С. Парсонса та Ніколаса
Моде [1]; Фаріби Садрі, Франчески Тоні та Паоло
Торроні [7]. Останні дві праці пропонують схожий
перелік можливих локуцій, який в тому числі дозволяє
виразити необхідні особливості прагма–діалектичного
розуміння контексту переговорів.
До переліку найбільш поширених локуцій науковці
додають специфічні, потрібні саме для контексту
переговорів: вимога (request), обіцянка (promise) та
відмова (refuse). Ці три діалогових ходи, пов’язані
зі стандартними локуціями, дозволяють у загальних
рисах моделювати ситуацію переговорів. Так, вимога
дозволяє учаснику просити щось, чого у нього немає,
але є у іншого учасника. Обіцянка дозволяє пов’язати
якийсь бажаний елемент, наявний у іншого учасника,
з непотрібним йому елементом. Відмова, як зрозуміло
з назви, означає небажання одного з учасників діалогу
прийняти запропоновану іншим пропозицію. Для
ілюстрації особливостей цього типу діалогу розглянемо
спрощений приклад. Це переговори, де представник
профспілки (в цьому випадку він буде пропонентом)
вимагає підвищення зарплатні для працівників.
П: Ми вимагаємо підвищення зарплатні.
О: Це неможливо.
П: Чому?
О: Тому що для підвищення зарплатні ви повинні
добре працювати.
П: Ми обіцяємо, що будемо добре працювати за
умови підвищення зарплатні.
О: Добре.
Тепер формалізуємо цю аргументацію за допомогою
трьох згаданих локуцій для переговорів та наявних ходів
для критичної дискусії. Для спрощення «роботодавець
підвищує зарплатню» позначимо p, а «працівники добре
працюють» – q. Одразу зазначимо, що буде використана
не запропонована дослідниками формалізація у всій
повноті, а лише локуції, які вони пропонують, з метою
визначення умов, необхідних для їхнього функціону
вання.
П: request (p)
О: refuse (p)
П: challenge (refuse (p))
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О: argue (q/p)
П: promise (p ⇒ q)
О: accept (p ⇒ q)
Цей приклад наочно демонструє головні вимоги,
які ставить контекст переговорів до своєї формалізації.
Адже так само, як визначення прийнятності вислов
лювань та процедури виводу потребує зовнішньої
відносно діалогу операції (згаданого в першій частині
тесту), переговори вимагають принципово нової харак
теристики агентів. Відтепер недостатньо, щоб вони
мали у полі зобов’язань певні твердження, які вони
приймають. Необхідно, щоб у них були ще цілі та
засоби. У наведеному прикладі опонент має змогу
зробити поступку р, але не робить її допоки не отримує
взамін обіцянку q. Так само пропонент починає діалог
з метою здобути р, заради чого готовий поступитися
q. Окрім того, приклад показує, що самих лише цілей
замало, необхідно ще якесь відношення ранжування, яке
дозволило б учасникам визначити, за яких умов вони
готові зробити поступку, а яких буде недостатньо. Усе
це додає до формалізації цілий комплекс компонентів,
яких немає у запропонованих системах. Адже тепер
недостатньо лише визначати правила діалогу, необхідно
характеризувати агентів цілим комплексом властивостей,
відповідно до яких будуть визначатися їхні кроки в
діалозі.
Ще складнішим кроком виявляється перенесення
на учасників функцій встановлення правил діалогу.
Контрольні метадіалоги не є чимось незвичним для
комп’ютерного моделювання аргументації, адже перші
спроби імплементації різних типів діалогу відбувалися
якраз за допомогою так званих «діалогових фреймів»
[6]. Трохи пізніше П. МакБерні та С. Парсонс [5]
пропонують тришарову структуру аргументації, де на
контрольному рівні агенти якраз визначають тип
діалогу. Можливим варіантом застосування цієї
системи до проблеми вираження контексту переговорів
є формування різних правил переговорів як окремих
типів діалогів, між якими учасники можуть обирати
на контрольному метарівні. Однак цей рівень не
відрізняється виразністю, оскільки все, що можуть
робити учасники, це запропонувати один з видів
діалогу, після чого інший може або прийняти цю
пропозицію, або відхилити. Цього явно недостатньо
для повноцінного вираження переговорного процесу
стосовно формату переговорів, який в реальності часто
займає не менш важливе місце, ніж самі переговори.
В той же час кожне ускладнення метадіалогового
контрольного рівня вимагатиме все більш детальних
регулятивних правил, аж допоки він не вимагатиме
власного контрольного рівня. Таким чином, повна
імплементація цієї характеристики контексту перего
ворів на цей момент здається нам неможливою.
Висновки. Формалізувати прагма–діалектичну кон
цепцію контекстів аргументації непросто, що визна
чається її в цілому неформальним та дескриптивним
характером з акцентом на прагматичний компонент.
Проте це не означає, що вона принципово непридатна
до формалізації. Це демонструють як перші спроби
Д. Віссера та Е. Краббе, так і доволі структуровані
та узагальнені риси різних контекстів, які пропонує
розглядати Ф. ван Еемерен. Навіть короткий погляд
на один окремий від контексту дозволяє побачити як
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потенціал, так і проблемність цього напряму роботи.
Головним сприятливим фактором у спробах формалізації
прагма–діалектичного поняття контексту є вже наявний
комплекс формалізацій різних типів аргументацій,
розроблений в рамках теорій штучного інтелекту,
логічного програмування та мульти–агентних систем.
Найбільшим викликом для формалізації наразі здається
саме прагматичний компонент прагма–діалектики,
оскільки синтаксис та семантика вже доволі детально
розроблені в рамках наведених теорій. Тому не дивно,
що саме на прагматиці зосередив свою формалізацію
Д. Віссер, і можна припустити, що в подальшому
дослідження
можливостей
формалізації
прагма–
діалектичної теорії буде зосереджуватися переважно на
прагматичному компоненті аргументації.
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Perspectives of context formalization
in pragma–dialectics
Article analyzes contemporary work in the field of argumentation theory. The
main goal is to find out whether it is possible to implement notion of context in the
formal model of pragma–dialectic critical discussion. Article looks at the two said
models, both using dialogue games. First one was created by Erik Krabbe, second
one – by Jazky Visser. After defining their main characteristics, article decides whether
it is possible to specify them towards different types of context. It uses the context of
negotiation as an example, defining its’ traits from the viewpoint of pragma–dialectics.
After examining possibilities of their formal explication, it is said that just means of
dialogue games are not enough to fully represent negotiation. It is necessary to extend
the model by including beliefs and priorities of participants.
Keywords: argumentation context, pragma–dialectics, critical discussion,
dialogue game.
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Перспективні шляхи консолідації
українського суспільства
в сучасних умовах
Подано авторський аналіз сьогодення та перспектив національної
консолідації українського суспільства в період його трансформації та
протистояння зовнішній агресії. За результатами проведеного аналізу
запропоновано бачення основних напрямів мобілізації внутрішнього
конструктивного потенціалу українського суспільства через формування
стійкої національної єдності на основі національної самосвідомості.
Ключові слова: національна єдність, потенціал, консолідація, спільнота,
нація, свідомість, національна самосвідомість.

В умовах сьогодення йдеться не тільки про вибір
перспективних шляхів подальшого розвитку України,
але і про саме існування її як незалежної, суверенної
держави, як особливого суб’єкта культурного, цивіліза
ційного простору. Знаходження нових можливостей
мобілізації всіх ресурсів для захисту та ефективного
розвитку українського суспільства потребує особливої
уваги, насамперед, до «людського фактору», до
залучення позитивних аспектів мотивації поведінки
членів спільноти, актуалізації духовних та моральних
цінностей у свідомості людей. Зважаючи на те, що
кожна людина вкорінена в різні соціальні, етнічні,
релігійні та інші структури, які формують її сутнісні
характеристики, то цілком закономірно постає питання
про якісну визначеність українського суспільства та
про ступінь інтегрованості його членів. Для того, щоб
суспільство могло ефективно відповідати зовнішнім
та внутрішнім викликам, які наразі є надзвичайно
інтенсивними, – необхідний усвідомлений національний
консенсус і солідаризація між членами суспільства
у фундаментальному баченні ключових шляхів
організації співжиття. Не зважаючи на велику кількість
індивідуальних особливостей світосприйняття, наявні
елементи стратифікаційного різноманіття, потрібно
віднайти те спільне, що об’єднує людей і робить
суспільство цілісною системою, здатною мобілізувати
внутрішній конструктивний потенціал для вирішення
питань, що стосуються його безпеки та перспективного
розвитку, як загального блага. Отже, саме в такий спосіб
може бути представлена проблема пошуку шляхів
консолідації українського суспільства в сучасних умовах
та синтезу національної єдності, як ключового фактору
його подальшого існування та розвитку.
Проблема консолідації українського суспільства є
фундаментальною, довготривалою та багатовекторною
проблемою. Безперечно, особливо в останні десятиліття
періоду незалежності України, ця проблема активно
розроблялася представниками різних дослідницьких
напрямів. Зокрема, ґрунтовний аналіз та певні цілісні
теоретичні концепції знаходимо, зокрема, в дослід
ницьких роботах І. Бичка, М. Братасюка, Є. Бистриць
кого, В. Акуленка, М. Вівчарика, Н. Гончарової,
Г. Грабовича, В. Дівака, Р. Додонова, В. Жмира,
Ф. Канаха, В. В. Карлової, В. Коцюбинського,
І. Кресіної, Т. Кучери, В. Кушнірука, В. Лісового,
Г. Лозко, Т. Мартинової, Ю. Міндюка, І. Музики,
Л. Нагорної, О. Нельги, В. Огірчука, В. Панібудьласки,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

О. Пашкової, П. Панченка, В. Піддубного, В. Потуль
ницького, Б. Попова, Т. Прибиткової, С. Пролеєва,
В. Пустотіна, А. Саприкіна, П. Ситника, М. Степико,
В. Степаненка, В. Тарана, В. Туренка, П. Тронька,
І. Усенка, І. Чудинової, В. Холодного, П. Швидкого,
О. Шморгуна, М. Шульги, Ю. Шаповалова, А. Шев
ченка, О. Штовкіша та інш. Серед основних питань,
які цікавлять вітчизняних дослідників: співвідношення
національного та загальнолюдського, визначення скла
дових нації та національного життя, різні аспекти
процесу формування української нації, ментальні
національні особливості та їх роль у процесі державо
творення тощо. Але, попри велику кількість літератури
з питання теоретичних аспектів національного єднання,
мало уваги до сих пір зосереджується на національній
єдності, як основній детермінанті змін та розвитку
суспільства. Отже, в цьому плані є актуальне поле для
теоретичного пошуку, що має надзвичайно важливе
практичне значення.
Основні мета та завдання цієї статті полягають у
визначенні основних шляхів національної консолідації
та практичних задач на шляху єднання української
національної спільноти як перспективного проекту,
спрямованого в майбутнє.
Зважаючи на все вищесказане, слід зауважити,
що консолідація українського суспільства практично
неможлива без актуалізації національної самосвідо
мості як інтегруючого фактору. Це поняття є наріж
ним каменем для розуміння складних процесів соліда
ризації суспільства, рушійною силою національної
єдності.
Поняття «національної самосвідомості» складається
з двох слів, кожне з яких несе складне смислове
наповнення.
Самосвідомість – це усвідомлення та оцінка
людиною своїх дій та їх результатів, думок, почуттів,
морального вигляду та інтересів, ідеалів та мотивів
поведінки, цілісна оцінка самого себе та свого місця
в житті. У самосвідомості людина виокремлює себе
з оточуючого середовища, визначає своє місце в
круговороті природних і суспільних подій. Засвоєна
частка доступного індивіду культурного простору
(цінності, норми, ідеали, стереотипи та інші складові
ідеальної та матеріальної культури) конструюється і
ієрархізується при участі самосвідомості в унікальну
систему особистого «Я», яка вписана в зовнішній світ.
Ступінь розвитку самосвідомості може бути різним і
залежить від глибини ідентифікації особистості з самою
собою та спільнотою. В контексті нашого дослідження
такою спільнотою є нація.
Для обґрунтування концепції національної само
свідомості як ключового чинника національної єдності
і консолідації українського суспільства необхідно
принципово визначитися з поняттям «нація». Більшість
дослідників, за великим рахунком, виділяють два
основних значення поняття нації. В першому значенні
нація асоціюється з етнічною спільнотою, у другому –
з державою. Можна навести безліч визначень нації, які
належать представникам етнічного або етатистського
підходів, та в яких робиться наголос на тих чи
інших ознаках цієї специфічної спільноти людей, на
об’єктивних чи суб’єктивних чинниках виокремлення
націй. У контексті поточного аналізу слушно навести
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позицію українського дослідника Ф. Канаха, який
диференціює національне буття на дві суспільні реалії:
– життя людей в системі соціально-політичних
зв’язків;
– їхнє ж буття, зумовлене сукупністю етнокуль
турних відносин, ідей, уявлень та міфів [2, с. 46].
У першому випадку мається на увазі вся сукуп
ність підсистем життя суспільства (економіка, полі
тика, духовна сфера) як окремої суверенної країни,
у другому випадку мається на увазі виключно
етнокультурний компонент життя нації. На нашу
думку, така диференціація не є цілком обґрунтованою.
Національне буття є цілісною реальністю, в якій тісно
переплетені і етнічний, і загальнолюдський компонент.
З національним буттям тісно пов’язані такі реалії як
національні потреби, національні інтереси, національні
пріоритети, національна безпека тощо, які не можуть
інтерпретуватися тільки в культурно або державно
обмеженому значенні. Хоча формування національної
єдності може переважно спиратися чи то переважно
на етнічно-культурний, чи то на загальнолюдський
компонент в залежності викликів зовнішнього
середовища.
Отже, з нашої точки зору, два вказані вище змістовні
значення нації не слід протиставляти, а слід розглядати
як два взаємопов’язаних аспекти національного буття.
Таким чином, можемо дати наступне визначення
нації. Нація – це спільнота людей, детермінована
динамікою загального суспільно-історичного процесу
та особливими умовами етно- і соціогенезу, що
виникла і розвивається на основі формування системи
інтегративних факторів (матеріальних і духовних), котрі
спричиняють її свідомість і самосвідомість як цілісного
самодостатнього суб’єкта.
Таке визначення нації містить в собі кілька
переваг. По-перше, в ньому відображається діалектика
загального і особливого відносно феномену “нації”.
По-друге, підкреслюється діяльнісне начало, що є
атрибутивною якістю нації (вказується на те, що нація
є самодостатнім цілісним суб’єктом, тим самим мається
на увазі її здатність до усвідомлення та реалізації
спільних національних інтересів). По-третє, поняття
нації позбавлене надмірної етнізації.
Нація для сучасної людини, навіть в умовах
глобалізації, є життєво важливою, системоутворюючою,
історичною спільнотою, тому що нація акумулює і
специфічно трансформує історичний досвід людства,
створює умови для якомога повнішої реалізації
життєвих настанов і цілей, для поступу в напрямку
власних
ідеалів,
виступаючи
субстанціональною
основою життєдіяльності як окремих індивідів, так і їх
об’єднань. Таким чином, національна самосвідомість
може розглядатися як фактор, що визначає життє
здатність, міру консолідації та активності нації, бо
лише через досягнення розуміння спільнотою або
окремою людиною своєї національної приналежності,
національних інтересів, цінностей, історичної долі –
можливе формування стійкої національної єдності і
функціонування нації як активного суб’єкта суспільноісторичного процесу.
Загалом національну самосвідомість можна визна
чити як усвідомлення та ствердження представниками
національної спільноти унікальності об’єктивних та
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суб’єктивних особливостей життєдіяльності нації, як
аксеологічної основи її єдності та реалізації спільних
потреб й інтересів.
Виклики які зараз гостро стоять перед українським
суспільством – захист від зовнішньої агресії, вирішення
актуальних соціальних, економічних, політичних та
інших проблем через болісний але необхідний шлях
реформ – саме потребують консолідації і мобілізації
внутрішніх ресурсів національної спільноти, що може
стати запорукою реалізації спільних потреб й інтересів
при структурній перебудові суспільства. В умовах
коли Україна має доволі обмежені економічні ресурси,
агресивне, різновекторне зовнішнє середовище –
особливо слід враховувати важливість саме консолідації
нації, формування національної єдності як могутнього
ресурсу реформування суспільства, інакше – ми
ніколи не перейдемо до планомірного рішення завдань
суспільного розвитку через перспективне цілепокла
дання і продовжимо хаотичну політику «латання дірок»
у всіх сферах суспільного життя.
Також слід наголосити, що національна єдність
суспільства не може бути здобута через вияв впливу
чужої волі (окремих потужних іноземних держав,
впливових міжнародних організацій тощо). Зовнішній
фактор (наприклад, кредити, членство у міжнародних
організаціях тощо) можна ефективно використовувати,
але він ніколи не стане фундаментом національної
могутності. Нікому ще не вдавалося стати сильним,
використовуючи лише чужу силу. Остання завжди була,
є і буде лише додатковим фактором у вирішенні якихось
проблем, але не більше того.
Набуття власної сили завжди вимагає від її
потенційного носія адекватної самооцінки, самоповаги,
впевненості і почуття національної єдності, що,
безперечно, фіксується у націй з високим рівнем
національної самосвідомості. Як свого часу зазначив
М. Я. Данилевський: «жалюгідна доля того народу,
який … немовби змушений, якщо не говорити, то
думати: я люблю свою вітчизну, але повинен зізнатися,
що користі з цього немає ніякої. Під таким зовнішнім
політичним патріотизмом криється гіркий сумнів у
самому собі, криється усвідомлення жалюгідного
банкрутства. Він немов би говорить собі: я нічого не
вартий, в мене потрібно вкласти силу і вдихнути дух
зовні…» [1, с. 66].
Сучасна ситуація з національною консолідацією, з
формуванням національної єдності в Україні виглядає
наступним чином. По-перше, в умовах коли Україна
зіштовхнулась з жорсткою зовнішньою агресією,
вперше за останні роки тяжіння до консолідації стало
переважати внутрішні деконсолідуючі процеси. Подруге, на жаль, самі принципи консолідації залишаються
предметом дискусії чи навіть боротьби, а бачення таких
принципів різними суспільними та політичними силами
все ще недостатньо актуалізовані та перевірені на
практичну здійсненність. По-третє, є значні розбіжності
у баченні майбутнього країни, викликані цілим
рядом причин закладених у процесі соціокультурного
розвитку українського суспільства. По-четверте, до
питання національної консолідації та пов’язаних з нею
аспектів дуже часто ставляться поверхово, без упину
повторюючи заклики до єднання, наче ритуальну
мантру, але не маючи уявлення про дію механізмів
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консолідації та, найголовніше, не роблячи ніяких
практичних кроків до задіяння цих механізмів.
Як бачимо ситуація надзвичайно складна і потребує
копіткої, напруженої, щоденної, цілеспрямованої роботи
по ствердженню інтеграційних чинників нації, які
мають відобразитися у національній самосвідомості
представників українського суспільства. Отож на шляху
до ствердження національної єдності ми можемо вже
зараз окреслити кілька важливих завдань.
Головне завдання, на нашу думку, при забезпеченні
консолідації нації – перестати концентруватися на
минулому, сфокусувавши зусилля на перспективах
розвитку. Має бути сформована національна система
позитивних цінностей та ідеалів взаємоповаги, толе
рантності, творчості, солідарності, взаємодопомоги. При
цьому особливу увагу слід звернути на такі моменти як:
– формування в масовій свідомості ідеалів рівності
можливостей та соціальної справедливості, цінностей
громадянського суспільства;
– формування громадянської ідентичності особис
тості та розвиток громадянського суспільства;
– розвиток правосвідомості, на основі розуміння
нерозривності понять «свобода» та «відповідальність»;
– виховання громадянського патріотизму, що ба
зується на визнанні культурної багатоманітності україн
ського суспільства.
Ще одним перспективним напрямом є забезпечення
можливостей зростання конкурентноздатності як нації
в цілому, так і безпосередньо її окремих представників
у сьогоднішньому глобалізованому світі. У цьому сенсі
слід приділити особливу увагу таким завданням:
– розвиток освіти та наукових досліджень;
– розвиток і використання нових ефективних
технологічних розробок у всіх сферах життєдіяльності;
– розвиток системи ефективного використання
ресурсів, в першу чергу «людських».
Саме постійна націленість на поступове вирішення
цих, виділених нами завдань, зможе, на нашу думку,
надалі забезпечити формування національної єдності,
пов’язуючи в єдине ціле у національній самосвідомості
представників нації, через органічне наповнення
буденного життя людей спільними та зрозумілими
сенсами, через підвищення групової та індивідуальної
самооцінки.
Завдяки чому можемо досягти задекларованих
завдань? Однозначно, потрібна інтенсивна мобілізація
внутрішніх ресурсів нації (духовних, інтелектуальних,
фізичних, природних ресурсів). Необхідно зробити
кілька відповідальних і рішучих кроків.
По-перше, слід зазначити необхідність консолідації
еліти як інтегруючого ядра нації. На жаль, сучасна
українська еліта поки що не може згуртувати націю.
До цього, як ми уже зазначали, спричиняє дуже
гостра боротьба між окремими групами еліти за
монопольне домінування в економічній і політичній
сфері і дуже розбіжні світоглядно-ідеологічні уявлення,
що доповнюються ще й суттєвими розбіжностями
між різними генераціями еліти (партійно-державна
номенклатура, «шестидесятники» та лідери націо
нального руху, еліта нової генерації). Але, все рівно,
є об’єктивні можливості для об’єднання зусиль еліти,
хоча б через усвідомлення того, що сильна нація і
держава є запорукою стабільності функціонування
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самої еліти. Одночасно українська нація повинна
продукувати і виховувати нову еліту на принципах
рівності можливостей та соціальної справедливості,
цінностей громадянського суспільства, прищеплення
відповідальності і усвідомлення стратегічних спільних
інтересів нації як запоруки зростання індивідуального і
загальнонаціонального добробуту, сильної держави.
По-друге, ефективне реформування і розвиток
українського суспільства можливі лише на базі консти
туювання якогось єдиного і вже тому консолідуючого
(в масштабах держави) парадигмального вектора
перспективного цілепокладання нації. Закріплення
цього перспективного цілепокладання у національній
самосвідомості дає змогу єдиного підходу до осмис
лення і оцінки стану справ нації, прогнозування
загального напряму її розвитку. Йдеться про наявність
національної ідеологічної концепції, певної практичної
свідомості нації, направленої на її розвиток та
самореалізацію.
Роль ідеології в житті нації надзвичайно велика,
отож не можна не визнати цілком природну залежність:
«В основі кризи будь-яких цивілізацій і суспільних
систем лежить в кінцевому підсумку ідеологічна
криза, так саме як і будь-яке суспільне відродження
починається з очищення і оновлення суспільних ідеалів,
з утвердження нової системи цінностей, тобто з форму
вання нової ідеології» [3].
Отже, національна ідеологічна концепція, втілена у
загально привабливій національній ідеї покликана вико
нати кілька важливих соціально-мобілізуючих функцій:
– визначити місце нації у суспільно-історичному
процесі;
– сформувати перспективний образ національного
майбуття;
– закріпити ідентифікаційні параметри нації;
– забезпечити взаємоузгодження між основними
ціннісними орієнтирами різних соціальних груп в
середині нації як основи спільної діяльності.
Безперечно, що це надзвичайно важко. Але трохи
раніше, або трохи пізніше, ми, незалежно від свого
бажання, не можемо обійти питання: яке суспільство
та державу і для чого ми будуємо? Прискорити
формування та інтеріоризацію «національної ідеї» в
українському суспільстві може легітимізація державної
влади як захисника спільних національних інтересів для
представників нації.
Отже, по-третє, формування національної єдності
в сучасній Україні також потребує легітимації влади
у свідомості та самосвідомості нації, чого не має
зараз. Соціально-психологічний і духовний розкол
у суспільстві, насамперед між елітою і народними
масами, є проблемою національної безпеки. Фактична
відсутність соціальної цілісності, коли взаємини
«низів» і «верхів», маси і еліти поступово вступають у
фазу зростаючої конфронтації, призводить не лише до
внутрішніх потрясінь та загального етнодержавного
ослаблення. Лише коли політична організація суспіль
ства здобуде вільне та максимальне визнання на
ґрунті вже прийнятих спільнотою цінностей та форм
колективного співжиття, що віддзеркалюються у націо
нальній самосвідомості, тоді можливе ефективне дер
жавотворення та реформування різних сфер життєдіяль
ності нації.
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Отже, можемо зробити висновок, що консолідація
нації в сучасних умовах це не абстрактна наукова
проблема, а беззаперечна умова для виживання та
перспективного розвитку українського суспільства.
Необхідно зрозуміти, що сліпе копіювання, нехай
навіть найкращих, моделей взаємовідносин і техно
логій, чужого досвіду не зможе забезпечити націо
нальної єдності, яка мобілізує внутрішні ресурси
для проведення та закріплення необхідних змін в
нашому суспільстві. Необхідна продумана оптимізація
унікальної системи внутрішньонаціональних відносин
на основі розвинення національної самосвідомості
та національної самоідентифікації. Зміни не повинні
нав’язуватися ззовні, вони мають стати відповіддю
українського суспільства на ті виклики, які перед ним
постають. Нація, як відкрита система, обов’язково
обмінюється з зовнішнім середовищем інформацією,
енергією, речовиною, відчуває вплив зовнішнього
середовища та сама впливає на нього, однак, порушення
пропорції цього взаємовпливу має деструктивний
характер для системи. До того ж будь-яка природна
система у процесі власної трансформації, практично
завжди, спочатку використовує внутрішні ресурси,
доповнюючи їх в разі необхідності зовнішніми. Тому
національна самосвідомість, насамперед, в уособленні
її генеруючого ядра – національної еліти, через
формування національної єдності покликана орієнтувати
націю на інтенсифікацію, перш за все, власних ресурсів.
Саме такий підхід дає можливість через консолідацію
українського суспільства забезпечити розкриття його
конструктивного потенціалу та закріплення перспектив
розвитку України як успішної, незалежної держави в
сучасному конкурентному світі.
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Віртуалізація як становлення нової форми
світоглядної культури та нового типу взаємодії
в інформаційно–мережевому просторі
Виявлено умови, як та у яких формах розгортається процес віртуалізації
та представлено визначення поняття «віртуалізації». Продемонстровано на
конкретних прикладах, що масове залучення користувачів у просторі соціальної
мережі є результатом репресивної взаємодії технологій на людину, коли
масштабні зміни змушують людину адаптуватися до нових реалій шляхом
активного освоєння інновацій. З’ясовано, що соціальні мережі відіграють
центральну роль у становленні принципово нової форми світоглядної
культури та нового типу взаємодії у мережевому просторі. Віртуальна
парадигма існування людини виражається у відчуженні буття людини у сферу
віртуального буття та приводить до втрати тілесності, заміни фізичного
середовища екраном. Розкрито сутність принципово нової форми світоглядної
культури та нового типу взаємодії у мережевому просторі віртуального буття,
для якого характерним є особливий тип мислення, поведінки, спілкування,
ідентичності, соціалізації та інкультурації, самовизначення по відношенню до
власної тілесності.
Ключові слова: віртуалізація, новий тип взаємодії, соціальна мережа,
адаптація, відчуження буття людини, комунікаційне середовище, віртуальна
культура.

Актуальність теми дослідження в тому, що віртуалі
зація сприяє становленню принципово нової форми
світоглядної культури та нового типу взаємодії у
мережевому просторі. По–перше, швидко плинний
реальний світ сьогодні здатний трансформуватися
у свідомості у світ віртуальний, в осягненні якого
з’являються незвичні форми рефлексії в умовах
радикальних трансформацій на рубежі століть
[1]. Це відбувається як під впливом об’єктивної
трансформації реальності та її зовнішніх динамічних
подій, так і під впливом внутрішніх психофізіологічних
особливостей людини, залежних від досягнень техно
логічного прогресу та його соціального контексту.
У соціокультурній динаміці сучасності виявляється
достатньо помітна тенденція символізації простору,
тобто швидкого зростання різних знакових референ
тів, що заміняють безпосередні, «живі» зв’язки, відно
сини, відчуття, сприйняття тощо. По–друге, централь
ним концептом дослідження виступає поняття
«віртуалізації», на основі якого формується поясню
вальна модель змін сучасної культури, що вкладається
у рамках дихотомії – «дійсного–віртуального». Віртуалі
зація життєвого простору відбувається як метапроцес,
що зачіпає три рівня буття – соціальну реальність,
рівень соціальних спільнот людей та безпосередньо
антропологічну площину життєвого світу людини [2].
По–третє, процес віртуалізації соціальної реальності
виражається у зміні цілей, змісту, принципів функціону
вання соціальних інститутів під впливом стимуляційних
технологій. На міжособистісному рівні формується
нова модель організації спільнот, якій властивий
електронний характер, мережева структура, непрямі
способи взаємовпливу людей. Віртуалізація людини
ставить питання про комплекс змін особистісних
якостей (інтелектуальних, емоційних, психологічних),
зачіпає проблему конституювання нового суб’єкта
культури – дематеріалізованого і версатільного, що живе
принципово іншим віртуальним життям. По–четверте,
постіндустріальна парадигма сформувала уявлення
про віртуальну реальність як можливість ігнорування
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матеріальних основ інформаційного обміну і виник
нення культури візуальних взаємодій. Інформаційно–
комп’ютерна революція корінним чином змінила
уявлення про віртуальну реальність, спровокувавши
появу специфічної субкультури інтерактивного кібер
простору як аналогу реального соціуму. Для дослід
ження питань впливу віртуального (створеного
технічними засобами) і реального світів один на
одного, а також визначення способів функціонування
людини в нових умовах, стала очевидною необхідність
співпраці технічного і гуманітарного знання [3]. По–
п’яте, глобалістика розглядає віртуалізацію суспільства
як новий тип взаємодій у глобальному масштабі
через посередництво Інтернет. Віртуальна реальність
покриває всю планету як щільна мережа колективної
інфраструктури,
забезпечуючи
індивіду
свободу
пересування, «не виходячи з дому». Цьому сприяє
поява більш гнучких і мобільних способів співпраці
у глокальних культурних утвореннях, що існують
поза часовими і географічними межами. По–шосте, в
епоху візуально–орієнтованої екранної геокультури і
масштабного розвитку інфокомунікативних технологій,
феномен віртуальності набув панкультурного характеру,
став універсальною рисою сучасного світу. Не останню
роль при цьому відіграла комп’ютерна соціальна
мережа, під якою слід розуміти інтерактивний веб–
сайт, що представляє можливість ідентифікації, імітації
соціальних зав’язків, відслідковування дій спільноти.
Основними
морфологічними
і
функціональними
особливостями комп’ютерної соціальної мережі, що
визначають специфіку міжсуб’єктної взаємодії, є гіпер
текстуальність, нелокалізованість у часі і просторі,
горизонтально–мережева структура, мультицентрич
ність, взаємозамінюваність. Комп’ютерні соціальні
мережі займають центральне місце у процесі віртуалі
зації життєвого простору людини, масштаб і форми
виявлення якого свідчать про універсальність та
стійкість даної тенденції у сучасній культурі.
Першопочатково термін «віртуальний» тлумачився
як «можливий», «потецнійний», а пізніше набув смисли
«штучно сконструйований», «той, що створює ілюзію
реальної присутності», а сьогодні зводиться до таких
значень, як «нереальний», «ілюзорний», «уявний».
Для вивчення сучасної культурної ситуації уявляється
можливим використати концепт «віртуальності» під
яким розуміється особливий лімінальний стан (об’єкта,
суб’єкта, явища), відмінного і від актуального (дійсного,
теперішнього, адекватного), і від ідеального (бажаного,
досконалого). Такий стан – це свого роду проміжний
стан, сума випадкових ефектів, що заміняють дійсну
сутність. Категоріальний аналіз терміну «віртуальний»
показав, що акцент у розумінні даного терміну, має
багату історію і філософські традиції інтерпретації,
змістився з античного варіанту тлумачення як
«можливий», «потенційний», до сучасного широкого
вжитку
у
значенні
«недійсний»,
«ілюзорний»,
«уявлюваний».
Так, теоретики Франкфуртської школи і феномено
логічної парадигми соціальних досліджень здійснили
спробу показати можливість формування багаторів
невого соціального простору через посередництво
копій та образів реальних об’єктів, що опосередковані
соціальними взаємодіями. Процесу тиражування образів
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і смислів відводиться вирішальна роль у конструюванні
нової сфери соціальних взаємодій. Цьому сприяють
цілі галузі промисловості, що задовольняють нашу
уяву, перетворюючи сформовані соціальні стереотипи.
Запропоновані
методологічні
схеми
дослідження
сучасного суспільства, що трансформується, виступили
основою для появи нових концептуальних схем
віртуалізації суспільства. Уявлення постструктуралістів
про соціальну реальність як «текст» формують новий
рівень розуміння віртуалізації як процес заміщення
реальних об’єктів їх смисловими симуляціями. При
цьому віртуальна реальність уявляється як специфічне
мовленнєве середовище, у якому розчиняється «текст».
«Текстова» соціальна реальність виступає новим
предметом дослідження. Постмодернізм в основу
свого дослідження поставив стимуляційну віртуальну
реальність, яка стала претендувати на статус методу її
осягнення. Постіндустріальна парадигма сформувала
уявлення про віртуальну реальність як можливість
ігнорування
матеріальних
основ
інформаційного
обміну і виникнення культури візуальних взаємодій.
Інформаційно–комп’ютерна революція корінним чином
змінила уявлення про віртуальну реальність, спрово
кувавши появу специфічної субкультури інтерактивного
кіберпростору як аналогу реального соціуму, що
потребує формування інформаційної культури особис
тості як умови успішної адаптації людини до життя в
інформаційному суспільстві [5, с. 487–492].
Мета наукового дослідження – теоретичні та
практичні засади аналізу віртуалізації як становлення
принципово нової форми світоглядної культури та
нового типу взаємодії у мережевому просторі.
Дана мета реалізується в наступних задачах:
– виявити, у яких формах розгортається процес
віртуалізації та надати визначення поняття «віртуалі
зації» та її вплив на формування світоглядної культури;
– показати, що масове залучення користувачів у
просторі соціальної мережі є результатом репресивної
взаємодії технологій на людину, коли масштабні зміни
змушують людину адаптуватися до нових реалій шляхом
активного освоєння інновацій;
– з’ясувати, що соціальні мережі відіграють
центральну роль у становленні віртуальної парадигми
існування людини, що виражається у відчуженні буття
людини у сферу віртуального, яка приводить до втрати
тілесності, заміщення речей і дій образами, заміни
фізичного середовища екраном;
– розкрити сутність віртуального буття, для якого
характерним є особливий тип мислення, поведінки,
спілкування, ідентичності, соціалізації та інкультурації,
самовизначення по відношенню до власної тілесності.
Проблемною ситуацією віртуалізації як становлення
принципово нової форми світоглядної культури та
нового типу взаємодії у мережевому просторі, на нашу
думку, є те, що представлений у дослідженні підхід
до концепту віртуалізації не обмежується Інтернетом,
мас–медіа, комп’ютерними іграми, інформатизацією
суспільства, що традиційно розглядається у якості
основного каналу руйнації об’єктивної реальності і
трансформації традиційного укладу життя людини, а
передбачає аналіз даного феномену у більш широкому
контексті. Під віртуалізацією як становлення прин
ципово нової форми світоглядної культури та нового
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типу взаємодії у мережевому просторі ми розуміємо
процес субституції речей, дій, явищ, включаючи
людину, їх умовною тотожністю, викривленими копіями,
який часто супроводжується дематеріалізацією та
розречевленням. У результаті суб’єкт має справу не з
точною копією, а гомоморфним аналогом, який створює
фікцію невідповідності оригінальному зразку. Як
свідчить аналіз, ідея віртуальності має глибокі корені та
багату історію філософського осмислення, активізація
якої відбувалася в епоху Інтернет як глобальної
тенденції інформаційного суспільства [6, с. 174–179].
Як свідчить аналіз, процес віртуалізації як
становлення принципово нової форми світоглядної
культури та нового типу взаємодії у мережевому
просторі розгортається: 1) у вигляді масових продуктів
інформаційно–комунікативних технологій (електронні
гроші, Інтернет, кінематограф, технології віртуальної
реальності, наглядним прикладом чого є телевізійні
образи, електронні варіанти повсякденних практик),
оптична подібність реальних об’єктів, альтернативні
життєві простори, що вибудовуються в комп’ютерних
іграх; 2) і як соціальна симуляція, коли ціннісне
наповнення змісту предметно–смислової діяльності
змінюється символічними практиками, формальними
процедурами,
позбавленими
своєї
внутрішньої
основи, смислу і призначення. Так, науково–освітня
сфера соціальної реальності у рівній мірі віртуальна
і в смислі активного використання Інтернету при
дистанційному навчанні, і в смислі втрати університетом
своїх звичних функцій і ролей. Тому ми пропонуємо
визначати віртуальність як таку, що сформулюється
в органічному сполученні двох парадигм – технологічної
і постмодерністської, в контексті яких такі смисли
віртуальності як інформатизація/комп’ютеризація і
симуляція доповнюють один одного [7]. Як свідчить
аналіз, крім науково–освітянської сфери, деякі сфери
соціальної реальності – економіка, політика, мистецтво
існують у відриві від першопочаткових ідей та цілей.
Суб’єкти цих сфер не займаються серйозними речами,
не вирішують насущних проблем, проте стимулюють
образ ефективної, працездатної системи.
Структура, зміст, функції, смисл діяльності
соціальних інститутів у ХХІ столітті радикально
змінилися, дані інституції масово культивують
образи, символічні знаки і цінності, а не конкретні
дії, направлені на досягнення цілей, при яких
матеріальна основа соціальної реальності все частіше
уступає місце електронним практикам. Тому слід
говорити про втрату соціальними інститутами своєї
онтологічної релевантності, раціональності і творчого
начала. Такі симулятивні практики виступають у
якості специфічного механізму культури, що дозволяє
створити ілюзію суміщення ідеального і реального.
Структура і параметри комп’ютерної соціальної мережі
зумовлюють формування віртуального типу спілкування,
якому властива лінгвістична організація, що відміняє
ту чи іншу усталену норму, активне використання
мультимедійних засобів, різноманітних режимів кому
нікації.
В контексті віртуалізації під впливом інформаційно–
комунікативних технологій первинна картина світу
руйнується, життя індивіда, орієнтованого на екран,
розширяється штучними моделями, пустими яскравими
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образами суггестивними смислами. У цьому випадку
масове залучення користувачів у простір соціальної
мережі є результатом репресивної взаємодії технології
на людину, коли масштабні зміни змушують людину
адаптуватися до нових реалій шляхом активного
освоєння інновацій. Інформатизація і автоматизація
зачіпають всі сфери людської діяльності, визначають
форми життя і пізнання, цінності і цілі розвитку,
змінюють дотехнологічні сфери досвіду, а комп’ютерна
соціальна мережа розцінюється як істотний фактор
віртуалізації життєвого простору людини. Мова йде
про зміни фундаментальних засад самого життя,
конституювання нового суб’єкта культури, формування
віртуального модусу соціально–психологічного буття.
Дана технологія дезактивує і формалізує природні
міжсуб’єктні зв’язки, витісняючи і заміщаючи їх
електронною спільнотою (товариством), актором якої є
довільно модельований віртуальний образ [8].
Під впливом сайтів соціальних мереж матеріальна
основа життєвого простору сучасної людини уступає
місце електронним практикам, опосередкованих екраном
і багаточисленними образами, фізична реальність
доповнюється «віртуальною реальністю», яку людина
може довільно вибудовувати і змінювати і яка не
підпорядковується природним законам. В результаті
такої трансформації соціальні мережі відіграють
центральну роль у становленні віртуальної парадигми
існування людини, що виражається у відчуженні буття
людини у сферу віртуального, втрати тілесності,
заміщення речей і дій образами, заміни фізичного
середовища екраном. Витребуваність аналогічних сайтів
пояснюється устремлінням людини заховатися у даному
просторі від ризиків сучасного світу, набути ілюзії
свободи, простоти і гармонії. Віртуальна спільнота
формується на інших принципах, ніж соціальна система,
що діє у реальному світі, тому що суб’єктом відносин
чи вузлом мережі виступає дігітальна копія людини,
взаємодії у віртуальному соціумі мають дистанційний
і безособовий характер, коло спілкування формується
користувачем самостійно і довільно, електронну
модель суспільства відрізняє лабільність, егалітарність,
горизонтальна структура, що є досить популярною [9].
Віртуалізація як становлення принципово нової
форми світоглядної культури та нового типу взаємодії
у мережевому соціумі сприяє конституюванню нового
суб’єкта культури, сфера діяльності і відпочинку
якого знаходяться переважно у глобальному просторі
соціальної мережі, що перетворюється у самодостатній
шар повсякденної реальності, а особистість формується
штучним порядком. Для особистості, що активно
здійснює віртуальне буття, характерним є особливий
тип мислення, поведінки, спілкування, ідентичності,
соціалізації та інкультурації, самовизначення по
відношенню до власної тілесності. В результаті
руйнується звичний погляд на уявлення про людину
в умовах підвищеної симуляції і потужного розвитку
технологій інформаційно–комунікативного порядку [10].
Комп’ютерна соціальна мережа не локалізована
у часі і просторі, має горизонтально–мережеву струк
туру, володіє властивостями нелінійності, мульти
центричності, взаємозамінюваності, що відповідає
сучасному мисленню суб’єкта культури. Важливими
характеристикам цього інтернет–ресурсу, є всезагальна
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доступність, зручність, простота, анонімність, а
незавершеність і відкритість комп’ютерної соціальної
мережі, що виражає такі якості сучасної культурної
ситуації, як відсутність меж знання, видів діяльності,
способів пізнання, мобільність форм та елементів
культури. Структура і параметри комп’ютерної
соціальної мережі зумовлюють формування віртуальної
спільноти на інших принципах, ніж соціальна
реальність, що діє у реальному світі, і мережевого
типу спілкування, якому властивий дистанційний
характер, нова лінгвістична організація, активне
використання мультимедіа засобів та різноманітність
режимів комунікації. Комп’ютерна соціальна мережа
відчужує людину у сферу віртуального, скорочує
матеріальну основу його життєвого простору на користь
електронного середовища, заміняє прямі міжсуб’єктивні
зв’язки і відносини інтернет–спільнотою, руйнує
культурні універсалії, що в цілому характерні для
компліментарного формування віртуальної культури.
Для дігітального суб’єкта культури (у науковій
літературі його називають інтерактивний суб’єкт, homo
informaticus, homo cyberius, homo virtualis), сфери
діяльності і відпочинку якого знаходяться переважно
у середовищі Інтернету, характерним є особливий
тип мислення, поведінки, спілкування, світогляду,
реально іншого способу соціалізації та інкультурації.
Сьогодні відбувається становлення принципово нової
форми буття культури, вираженням якої є феномен
аватарізації людини, що представляє собою заміщення
дійсної сутності її штучним образом, що функціонує в
комп’ютерному соціальному середовищі, в якому мова,
пам’ять, ім’я, тіло технічно опосередковані [11].
Про це переконливо показав Ж. Бодрійяр, що
сучасність вступила в еру тотальної симуляції всього,
коли речі, знаки, дії вивільняються від своїх ідей і
концепцій, від сутності і цінності, від походження
і призначення і вступають на шлях безкінечного
самовідтворення. Все суще продовжує функціонувати
тоді, коли смисл існування давно зник і функціонування
від цього не страждає, а стає все більш досконалим.
Такий тип віртуальності виражається як заміщення
дійсних речей і дій симуляціями, що підтримують
усталені образи і схеми. На наш погляд, і технологічно
опосередкована віртуалізація, і соціальна симуляція –
це два види здійснення віртуалізації культури, що
часто перехрещуються, тому встановити причинно–
наслідковий зв’язок між ними не представляється
можливим. Так, недоліком технологічного підходу є
вузький технократизм, абсолютизація ролі науково–
технічної революції у побудові інформаційного
суспільства, аналіз техніки і технологій як вирішальних
факторів віртуалізації. Недоліком постмодерністського
підходу є радикальна симуляція життя, що виявляється
в ідеалізації, переоцінці символічного фактору,
абстрактному теоретизуванні. На нашу думку, слід
зняти односторонність обох парадигм. Такі смисли
віртуальності як інформатизація/комп’ютеризація і
симуляція не протилежні одна одному, постільки техно
логічний і соціальний аспекти існують не ізольовано, а
знаходяться у тісних взаємозв’язках життєвого простору
індивіда [12].
У соціально–філософській думці початку ХХІ сто
ліття прослідковується тенденція підвищеного інтересу
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до проблеми віртуалізації як становлення принципово
нової форми світоглядної культури та нового типу
взаємодії у мережевому просторі, пов’язаною з
імітацією і фальсифікацією соціокультурної реальності.
Представники гуманітарного знання все частіше
говорять про віртуалізацію культури і буття людини,
про симуляцію дійсності, про дереалізацію і розмивання
реальності, розуміючи під цим зникнення дійсного
життя, його маскування образами і витіснення у простір
комп’ютерних мереж. Більшість дослідників критикують
сучасну культуру як таку, що пронизана симулякрами,
обманом, маніпуляцією, і лише деякі сприймають
симуляцію як невід’ємний і необхідний механізм
культури. Симулятивні практики деякі філософи
(Ю. Ісаєв) розглядають як специфічний механізм
культури, головна задача яких у тому, щоб створити
ілюзію чи видимість суміщення реального та ідеального,
хоча при цьому ми усвідомлюємо неможливість
цього суміщення. Крім нейтралізації розриву між
реальними та ідеальними уявленнями, діями, об’єктами,
симуляція є реакцією на страх перед змінами. Процес
віртуалізації соціальної реальності розуміється нами як
контамінація двох модусів заміщення істинних дій та
речей їх умовною правдоподібністю. Інтернет–магазини,
віртуальні конференції, дистанційне навчання, мережева
політика, електронні зразки творів мистецтва, картина
світу, що формується засобами масової інформації,
які все більше не відображають дійсність, проте
конструюють її [13].
Таким чином, віртуалізація як становлення
принципово нової форми світоглядної культури
та нового типу взаємодії у мережевому просторі
направлена на виключення матеріальної присутності
світу, що передбачає даність предмету у часі і
просторі, а також втрату тілесного досвіду під
впливом комунікаційних технологій, втрату реальності
(П. Віріліо). З іншої сторони, процес віртуалізації
проявляється у вигляді формування у життєвому
просторі людини такої світоглядної культури, як
імітація діяльності і формалізація відносин у вигляді
втрати першопочаткового смислу і цілі функціонування
соціальних інститутів, що проявляється у формі
симуляції ефективної роботи, коли образи, створювані
людьми, часто суперечать реальній дійсності соціальних
інституцій [14].
Імітація в соціокультурному просторі розглядається
як новий тип взаємодії у мережевому просторі, що
проявляється у викривленні соціальної визначеності,
в основі якого процеси соціальної дії, пов’язані з
підміною предметно–смислової реальності шляхом
конструювання символічної соціальної реальності
та створення видимості. У результаті такий порядок
повсякденності, насичений пустими смислами, які
не мають своєї субстанції та стійкого світоглядного
ядра. Сутність і призначення світоглядної культури у
інформаційно–мережевому суспільстві слід наповнити
онтологічною релевантністю, яка була б співзвучна
соціальній реальності. Віртуалізація соціальної реаль
ності проявляється, як трансформація змісту діяльності
і структури соціальних інститутів, зміна вертикальної
ієрархії горизонтальною організацією, зростання зна
чення неформальних відносин, розповсюдження елект
ронної форми інституційних взаємодій, нестабільний
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характер функціонування елементів світоглядної куль
тури, комп’ютеризація суспільства. Таким чином,
прикметою даного часу є віртуалізація соціальної
реальності, перетворення її на нестабільну, стохастичну
ефемерну реальність, наповнену фіктивними взаємо
діями, неправдивими образами, різноманітними симуля
ціями, що демонструє собою світоглядна віртуальна
культура, що розвивається в інформаційно–мережевому
суспільств [15].
Висновки. Процес віртуалізації у наші дні
стає всеосяжним, він напряму зачіпає людину,
соціум, що розуміється як мережа міжособистісних
зав’язків, інституціональні сфери суспільства. Новий
вектор трансформації культури не обмежується
медіареальністю, феноменом геймерства, переходом
основних видів діяльності у простір соціальних мереж
чи масштабної комп’ютеризації суспільства. Безперечно,
що мас–медіа, Інтернет, інформаційно–комп’ютерні
технології руйнують картину світу з великою
швидкістю, трансформуючи світосприйняття людини у
бік багатовимірної, багатоваріантної, ігрової реальності.
У результаті цього життя індивіда, орієнтованого на
екран, продовжується, розширяється, прирощується
штучними моделями, сугестивними смислами [16].
Звідси електронна віртуальна реальність заміщує
реальну, в яку занурюється індивід і формує свій
віртуальний світ, образ життя та світоглядну куль
туру. У результаті трансформуються не тільки процеси
комунікації, але й сам образ життя, спосіб його
існування, формується нове розуміння і навіть сприй
няття людиною свого місця у цьому світі. Тому під
віртуалізацією розуміється процес субституції об’єктів,
речей, практик, подій, включаючи і саму людину, що
підміняється викривленими копіями, пустими знаками,
які часто супроводжуються дематеріалізацією чи
розречевленням першопочаткових форм і втратою своєї
дійсної сутності у результаті такої трансформації [17].
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Virtualization as the establishment of a new
form of communication culture and a new type
of interaction in information network space
The article revealed the terms of how and in what forms the virtualization
process unfolds and presents the definition of the term «virtualization». Illustrates
specific examples that the massive involvement of the users of the social networking
space is the result of oppressive interaction technology on man, when large–scale
changes cause the person to adapt to new realities through the active development
of innovations. Found that social networks play a central role in the formation of
a fundamentally new form of communication culture and a new type of interaction
in the network space. Virtual paradigm of human existence is expressed in the
alienation of human being in the sphere of virtual existence and leads to a loss of
physicality, replacing the physical environment. Essence of fundamentally new form of
communication culture and a new type of interaction in the network space of virtual
existence, which constitute a special type of thinking, behavior, communication,
identity, socialization and inculturation, self–determination in relation to their own
physicality.
Keywords: virtualization, a new type of interaction, social network, adaptation,
alienation being human communications environment, virtual culture.
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Формування поетики постнонконформізму
в музичній культурі України
Надається аналіз застосування в українському нонконформізмі
постмодерністської поетики. Визначається, що постмодерністські
засоби поетики концентруються в таких формах образних експлікацій, як
подвійне кодування, діалог як присутність Іншого, адхокізм, колаж, пастиш,
інтертекстуальність, палімпсест. Доводиться, що палімпсест стає
інтегративною метаболою актуалізації всіх інших регулятивів образності
в музичному тексті. Важливо, що таким чином утворюється інша музична
граматика, граматика метатекстів, контекстів, алюзій, які дають необмежені
шляхи для композиційних реалій творчості. Нонконформізм в мистецтві
України виявився в тотальній спорідненості образотворчих, музичних,
поетичних алетерацій та ріфм творчої поетики. Цей напрям поєднує в собі
вкоріненість в соціальну стихію заперечення норм та догм посттоталітарної
естетики. Музичне мислення нонконформістів – це своєрідний синтез близького
соціального контексту та далекого ідеалу «небесної батьківщини», яка складно
виборюється в контексті постмодерністської культури.
Ключові слова: музика, поетика, постмодернізм, образ, текст, композиція.

На межі ХХ – ХХІ століть надзвичайно актуальною
постає проблема визначити світоглядні детермінанти
композиторської творчості як реальності культуро
творення. Творчість таких українських композиторів,
як. Ю. Алжнєв, Г. Гаврилець, І. Губаренко, Л. Дичко,
І. Карабиц, В. Сильвестров, М. Скорик, Є. Станкович,
В. Степурко, А. Загайкевич та ін. стає своєрідним
епіцентром світоглядних презентацій композиторської
творчості та простором експериментального художнього
мислення, що задає своєрідні проектні орієнтири
для художнього мислення в цілому. Втім розбіжність
в оцінці музичного нонконформізму України не є
випадковою, ця тема є мало дослідженою в контексті
культурологічних, філософських, мистецтвознавчих,
музикологічних досліджень.
Зокрема творчість українських композиторів в
рамках світового нонконформізму ще мало осмислена і
охарактеризована як суто музичний феномен. Важливо
визначити детермінанти музичної та світоглядної
еволюції в творчості українських композиторів як
персональні, особистісні реалії творчості. Творчість
нонконформістів в музиці України поєднує в собі
пафос художнього, живописного, навіть архітектурного
мислення і суто музичну стихію, що відтворюється як
своєрідні музичні інсталяції, конфігурації симбіотичного
змісту, спонукають до створення нових жанрових
форматів та стильових інтроверсій, які своєрідно транс
формувалися та формувалися протягом пів століття.
Проблема музичного нонконформізму піднімалась
в працях С. Гриці, О. Зінькевич, Л. Кияновської,
М. Северінової та ін. [3; 4; 5; 7], а також в працях
присвячених нонконформізму в образотворчому мис
тецькому, зокрема – це твори Г. Скляренко, С. Смирної
та ін. [8; 9]. Адже майже не експлікований пізній
період нонконформізму, який можна зазначити як «пост
нонконформізм».
Мета статті – визначити засоби застосування
поетики постмодернізму в творчості українських
нонконформістів.
Нонконформізм найчастіше інтерпретується як полі
тизований напрям в мистецтві, певна стратегія пове
дінки митця. Теоретики підкреслюють, нонконформізм
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також не є вільним, як і конформізм, бо творчість
митця залежить від соціуму, середовища. Художній
нонконформізм, однак, апелює до художнього універ
салізму та є своєрідним типом відповіді художника на
виклик часу.
Весь контекст соціологічного визначення нонкон
формізму позначається номінаціями «дисидентське
мистецтво», «інше мистецтво», «андеґраунд». Анде
ґраунд, однак, не дорівнює нонконформізму. Це
піднільне мистецтво, яке завжди чинило опір. Нонкон
формізм (франц. non–conformisme, від non – ні та
conformier – пристосовуватися) трактується як умовна
назва художніх течій, що не вкладалися в норми
офіційного радянського мистецтва та існували в рамках
андеґраунду в 1960–1980–х рр.
Постмодерністські засоби вираження концент
руються в таких формах образних експлікацій: подвійне
кодування, діалог як присутність Іншого, адхокізм,
колаж, пастиш, інтертекстуальність, палімпсест [1].
О. Соколов пише: «Сегментація тексту музичного
твору на основі некласичних функцій музичної форми,
власне, веде за собою потребу в особливій термінології.
Композитори самі ввели в обіход ряд нових термінів,
обговорюючи свою музику: сегмент, секція, фаза,
форманта – у Булєза; момент, група – у Штокгаузена;
метабола – у Ксенакіса і ін. Здається, що це більш
доцільний шлях нових принципів формотворення,
ніж спроба розширеного бачення традиційної термі
нології. В музикознавчих роботах зустрічаються,
зокрема, такі терміни як «надмотив», «супермотив»,
«супермотивованана форма» і інші. Зрозуміло, що
класичне розуміння мотиву при цьому залишається по
той бік інтерпретації» [10, с. 135].
Втім всі теоретики поетики знаходили генеративні
поетичні метакатегорії та метанаративи. Так, у О. По
тебні – це метафора, у Р. Якобсона – метонімія, у авторів
льєжської школи неориторики – синекдоха [6; 14]. Тобто
поетик багато. Всі теоретики poesis як продукування,
роблення, включаючи й І. Стравінського, походили від
того, що потрібно знайти сам принцип цілепокладання
як раціоналізовану модель compositio [12]. Як відомо,
поетична функція, за Р. Якобсоном, походить від того,
що виявляє аналоги, потім їх трансформує, фіксує
відхилення від норми, це й дає приріст образності.
На наш погляд, для музичного мистецтва
генеративним та системотворчим засобом постмодерної
поетики є категорія «палімпсест» як метабола
(риторична фігура), що поєднує всі шари семіосфери
музичного твору – фонетичний, графематичний,
морфологічний, синтагматику та синтаксис. Ця номі
нація, як відомо, походить від старого принципу
вичищення попередньої інформації на дошках або на
пергаменті і нанесені нового інформативного шару.
Адже пергамент зберігає пам’ять нашарування. Таким
чином, шар старої інформації просвічує крізь шар
нової інформації. Такий своєрідний тип нашарування,
звичайно, стає актуальним саме у музичному мистецтві
постмодернізму. Багатохорність, мікрополіфонія, макро
поліфонія, нашарування мелодії різних вокальних та
інструментальних технік – все це свідчить про те, що
музичне мистецтво вступило в стадію постмодернізму.
Важливо, що таким чином утворюється інша
музична граматика, граматика метатекстів, контекстів
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різних алюзій, які дають необмежені шляхи для
композиційних реалій творчості. Важливо, що пост
модерніська поетика акумулює майже весь спектр
образних засобів, передусім, – це колаж як зіткнення
всіх модальностей (вербальних, нотаційних, інстру
ментальних, комунікативних) монтажного тексту, де
монтуються абсолютно різнородні елементи поетичних
засобів. Втім колаж плавно переходить в бріколаж, тобто
іронічне використання аплікативного колажного методу,
де починає домінувати іронія, навіть абсурд, а художнє
мислення переходить в план інтонаційного наслідування,
мімесісу, сонорики. Колаж як підвищено метафоричний
метатекст будується на підставі гри різних сенсів,
елементів парадоксальності і завжди тяжіє до гротеску,
алогізму, абсурду.
Пастиш – специфічна постмодерна пародія, яка
збирається із фрагментів різних творів, інколи це
суміш мотивів, які створюють своєрідну пародійну
стилізацію з певними нахилами травестиювання, тобто
перевертання і зміни позицій. Це непередбачена і
невизначена складність, що дає ту систему пародії, яка
не завжди використовується, адже вона веде до гострої
інтертексуальності.
Інтертекст – це та реальність, коли образ формується
в проміжках певних контекстів ігрових елементів.
Інтертекстуальність пов’язана із сучасним світоглядом,
з так званою постмодерністською чутливістю. Художник
знаходиться в ідеалізуючому стані відношення до
всіх інших «Я», «Мета–Я», адже всі його візаві
зустрічаються у музичному дискурсі.
І остання метабола, що специфічно узагальнює
всі інші, має назву палімпсест. Палімпсест є повне
виявлення подвійного кодування як еквівокації
(двоосмислення), бачення об’єкта моделювання у двох
вимірах – профанного та сакрального. Палімпсест
завжди презентує образ Іншого як Абсолюту, іншої
людини, іншого «Я», іншого Всесвіту, Універсуму.
Палімпсест відкритий цьому Іншому у всіх своїх
шарах, тому він презентує принцип, або метаболу
адхок – орієнтацію на Іншого як реципієнта, споживача,
естетичного суб’єкта.
Трансформація звучної матерії у всіх означених
контекстах
моделюється
поетичними
засобами
(метаболами) як деконструкція, тобто руйнування
і інтеграція образних предикацій музичного тексту
на межі деструктивних та інтегративних моментів,
що стає надзвичайно важливим як визначення свого
власного інструментарію сompositio. Так, активне
включенням дисонансів і активне розшаруванням
музичного простору, який утворює складну і навіть
строкату діалогізуючу тканину, стає формальною
ознакою
постмодерністського
музичного
тексту.
Можна стверджувати, що виникає той ефект, який в
постмодерніській культурі визначається як «артефакт».
Артефакт – це своєрідні типи образної презентації
сучасного мистецтва, які частіше всього визначають
у аудіовізуальних, просторових об’єкта, таких, як
інсталяції, асамбляж, мистецькі акції та ін. Але артефакт
в широкому сенсі – це вид мистецьких практик, який
ще не має свого образного визначення і інтепретує
реальність в контексті її динамічного складного
синтетичного явища. Зрозуміло, артефакт стає головною
реальністю постнонконформістского мистецтва. Поняття
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«артефакт» походить від латинського ars – ремесло,
мистецтво і faktum – те, що опрацьовано зроблено.
Що ж пов’язує всі шари діалогу з Іншим, які
рознесені в культурно–історичному і, більше того,
віддаленому від сучасника просторі? Можна, вслід
за С. Губайдуліною, сказати, що пов’язує religare,
релігійне єднання як благоговіння перед Абсолютом
у музичному просторі. Вся суть полягає в тому, як
розуміти це музичне religare. Глибинна інтенція
музичного постнонконформізму в культурі України
кінця ХХ – початку ХХ століть походить від соборності,
тої духовності, яка є суто колективіським цілим, що
структурує в собі можливість єднання в музиці. В
цьому можна переконатися, звертаючись до доробку
композиторів, які наприкінці ХХ століття піднімають
проблему української духовності. Це твори М. Скорика,
Є. Станковича, Л. Дичко, Г. Гаврилець, В. Степурка,
О. Козаренка та ін.
Отже, виникає той контекст соборності, який
свідчить про принципово позаособистісний, надінди
відуальний, позачасовий символічно узагальнений
простір, що по духу дорівнює літургічному життю,
духовної єдності, яка, однак, не несе в собі вертикалі
єднання з Богом. Соборна свідомість – це результат
колективного духовного діяння членів церкви, які
вступають в благодатний зв’язок з Абсолютом.
Соборності, як відомо, – це узагальнюючий образ,
який приходить у простір філософії , культури з іменем
О. Xомякова. Вважається, що Xомяков був одним з
ліберально налаштованих розумів, який фактично
відкриває доктрину слов’янофільства, тобто свого
особливого шляху слов’янської культури та слов’янської
нації [13].
Можна стверджувати, що соборність була єдиним
можливим шляхом світського неортодоксального
єднання з Абсолютом, яке нагадувало салони. Салони
були індивідуальною відповіддю на політичні тортури
і на ситуацію в соціумі. Починаючи з салону мадам
Рамбульє у Франції, і закінчуючи салонами Росії, а
також в Україні IXX століття, можна стверджувати, що
вчинок, який здійснили українські композитори межі
тисячоліть, теж нагадує великий «музичний салон».
Взагалі категорія «салон» знов реанімується в
контексті тих новітніх катакомб Духу, які, за влучним
висловом Б. Пастернака, ставали єдино можливим
шляхом існування інтелігенції. Кожен шукає свій міф,
свою долю, свою вдачу.
Тобто, ми можемо бачити що «церква» як образ
спільності в Дусі (дусі музики, зокрема) може в тій чи
інші мірі виглядати як символічний контекст (у даному
випадку – це «музична церква» постнонконформістів), а
може бути суто традиційною. Головне, що це мистецтво
вже тяжіє до сакральності. Адже сакральність може бути
і не визначена, не проявлена. Втім найголовнішим є
розшарування простору музичного твору як своєрідного
палімпсесту, що утворює діалог з Великим Іншим,
Абсолютом, структурується і конденсується на основі
постмодерністської поетики.
Отже, краса як головна естетична категорія теж
виглядає як синтетичний симбіотичний простір. Це є
єднання чуттєвого та концептуального, морального, що
обумовлюється інтелектуальною позицією, а фактично
є міфологічною реальністю. Естетична реальність твору
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детермінується тим світоглядним образом бачення, який
або піднімає мистецтво вгору і формується в контексті
категорії «піднесене» або, навпаки, опускає його
вниз і транвестує низові інтонації культури. Гострий
перетин верху і низу був надзвичайно актуальним в
Середньовіччі, в постмодерністській культурі він теж
актуалізується. Отже, головною естетичною категорією в
музичному творі стає категорія «синестезія».
Б. Галєєв здійснює порівняльний аналіз системних
зв’язків між полімодальними відносинами та самого
полімодального сприйняття світу, намагається зро
бити класифікацію синтетичного сприйняття світу:
«1) сумісне координування дії органів почуттів, що
забезпечують різностороннє відображення дійсності
(назвемо його «синергією», що і позначає взаємну дію);
2) взаємна сенсибілізація – зміна чуттєвості одного
органа почуттів при функціонуванні іншого – яка
відображає опосередковану взаємоактивацію елементів
системи через реакцію середовища (зовнішнього або
внутрішнього);
3) асоціативна взаємодія (синестезія) відображення
у свідомості зв’язків, які виникають і виявляються в
ході синергійного відображення цілісного світу (як
інтермодальне співпереживання, «співчуття» моно
сенсорного парацептивного акту). Між відміченими
типами міжпочуттєвих взаємодій існує свій зв’язок –
вони не просто співдіють, але взаємообумовлюють один
одного (тобто зв’язок цей очевидно теж системний).
Судячи з усіх підстав, саме її наявністю пояснюється
факт термінологічного змішування типів взаємовпливів
(і їх проявів у мистецтві) – в різних варіантах у різних
дослідників (зокрема, взаємоперехресна дія понять
або звуження поняття в неусталених сферах знання –
ситуація є звичайною)» [2, с. 82].
Синестезія – своєрідний феномен мислення.
Мислення міжмодальними «зонами» всередині перцеп
тивноі тканини музичного образу, зокрема, в контексті
«двоголосся», поліфонії діалогу, за М. Бахтіним, в
контексті палімпсесту, в контексті всієї постмодерної
поетики, що набуває своїх специфічних ознак в музич
ному постнонконформізмі. В цьому контексті велику
роль грає сонорика.
Звернемося до творів Л. Дичко, які, на наш погляд,
демонструють поетичний принцип палімпсесту як
засаду постнонконформістської естетики. Н. Степаненко
відмічає: «Міграція тексту що характерно для літератури
давньоруського Середньовіччя, проявляється в їх
повторюваності і взаємоперехідності. Пошук поетичних
джерел ораторії підтвердив це і виявив, що в її текстах
представлені фрагменти тільки в «Повісті минулих літ»
і «Слова о полку Ігоревім». Це додатково висвітлює
логіку і їх об’єднання з різних, але тематично одного
джерела» [11, с. 40]. Так, сам факт хрещення Русі
становить для композиторки проблему здійсненого акту
в входження в новий всесвіт. Конфліктно й складно
розбудовуються палімпсест нашарування різних персо
нальних аур цього складного тексту як гіпертексту,
виникає інтертекстуальності як синтетичне явище.
Контрастність, єдність плачу і слави як своєрідної
антиномії верху і низу, єдність драматичного і пате
тичного дає можливість нашарування староруського,
тобто давньоруського палімпсесту на суто музичний.
Інтроспекція, глибинна зануреність в стан душі і
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водночас проекція на старий палімпсест новітнього
палімпсесту дає можливість персональної і конфігу
ративно удосконаленої завершеності ораторіі. Можна
сказати, що виникає ще один персонаж, узагальнюючий
подвійне кодування, діалог з Іншим, що є субститутом
авторського голосу, – це літописець.
Так, палімпсест утворює вертикаль єднання мину
лого та майбутнього, створює надзвичайно важливу
лінію персонального втручання, активної сугестії,
яка визначає перший голос в ораторії. Важливо,
що, зберігаючи культурно–історичний шар промови
літописця Л. Дичко, вважає його власним голосом,
здійснює своєрідну акцентуацію поетичного тексту.
Тобто виникає своєрідна мелодика знаменного розспіву,
яка позначається в ритмі трьома елементами ударності,
що і виявляються в ореаторії вже в першій частині.
Ми бачимо своєрідну сюжетну поліфонію нашару
вання сюжетів і поліфонію звуковисотну, де підсилення
голосу моделює і реконструює давньослов’янську мову
саме в контексті традиції. Це і є палімпсест. Палімпсест
багатовимірний, складний, що існує як культурно–
історична реконструкція.
Фактично, палімпсест створюється як кольоровий
розшарований текстуальний візерунок. Білий колір
асоціюється в українській мові з голосним «І», походить
від світу «білих слів» – сніг, світ. Таким чином,
сама вибіленість полотна є своєрідним праґрунтом
палімпсесту, який стає кольористим і водночас
пластичним типологічним ходом. Варто зазначити,
що в іконописі ґрунт або набіл, левкас фактично
позначав стіну, а стіна символічно несла в собі запоруку
торжественного самостояння в просторі. Недарма Софія
Нерушіма стіна – це образ, який береже Давню Русь у
Софії Київській.
Так, оповідальність, хронікальність і авторська
позиція дають можливість показати, наскільки
поєднуються два інваріанти – інваріант палімпсесту
давньоруського та інваріант палімпсесту події: драма
тичної і вокальної, події ораторії. Можна стверджувати,
що історична і культурна дія переутворюються шляхом
нашарування і водночас рознесення в музичному
просторі артефактів події. Сама подієвість шарів
палімпсесту вражає своєю чистотою, «білим звуком» –
ґрунтом, який, як в фресці, в іконі просвічується крізь
прозорі нашарування фарб, пронизує субстанційно
і світоглядно весь могутній контекст формотворчих
елементів, що складно і своєрідно здійснюють рекон
струкцію культурно–історичного поля.
Тут же виникає питання, наскільки цей твір можна
зазначити як постмодерний? Це дискусійне питання. З
точки зору поетики він, звичайно, постмодерний, адже
з точки зору культурно–історичної реконструкції тяжіє
до автентики, виглядає як науковий інтелегібельний
міф. Втім важливо зазначити, що постнонконформізм
вже провокує рамки постмодерної естетики, виходить
за них. В цьому й полягає сутність «нон», «пост» в
музичній культурі України кінця століття. Міфотворчість
тут зазначена від першого лиця, від автора–літописця,
який створює ще один літопис, ще одну інтелігібельну
міфічну версію прадавнього міфа давньоруської історії.
Як відомо, похід Буй Тур Всеволода символічного
позначив похід Ігора, а звернення до Богоматері
Пірогощи символізувало хрещення Русі. Драматичний
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період зіткнення язичницького та християнського
світоустрою перетворився в палімпсест історії, що став
музичним палімпсестом роботи Л. Дичко. Літописець
начебто не добачає, що він читає патетично здійснений
текст, продукує образи здійсненної гармонії, яка
формується під обріями брами українського бароко ХХ
століття.
Висновки. Нонконформізм в мистецтві України
виявився в тотальній спорідненості образотворчих,
музичних, поетичних алетерацій та ріфм творчої
поетики. Цей напрям поєднує в собі вкоріненість
в соціальну стихію заперечення норм та догм
посттоталітарної естетики.
Поруч з авангардними течіями існували ретро–
архаїзуючи, етнорегенеративні. Все разом тяжіло до
полістилізму. Так, непомітно нонконформізм в контексті
постмодерністської культури переутворюється у пост
нонконформізм. Музичне мислення нонконформістів –
це своєрідний синтез близького соціального контексту
та далекого ідеалу «небесної батьківщини», яка складно
виборюється в контексті постмодерністської культури.
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Formation of the poetics of the postnonconformism
in the musical culture of Ukraine
The article analyzes the use of the Ukrainian nonconformism in postmodern
poetics. Determined that postmodern poetics funds are concentrated in such forms
shaped explications as double coding, dialogue as the presence of other, adhokizm,
collage, pasta, intertextuality, a palimpsest. It is proved that a palimpsest becomes
integrative metabolite actualization of all other regulators imagery in the music text.
It is important that in this way formed another musical grammar, grammar metatext
contexts, allusions that give unlimited ways to composite realities of creativity.
Music non–conformism in Ukraine often evaluated differently, this topic is little
explored in the context of cultural, philosophical, art, music research. Specifically
creativity Ukrainian composers within the world of non–conformism is poorly
understood and described as a purely musical phenomenon. It is important to identify
the determinants of musical and ideological evolution in the works of Ukrainian
composers as personal, personal realities of creativity. Creativity nonconformists
music Ukraine combines the pathos of artistic, painting, even architectural thinking
purely musical element, playing a unique musical installation, configuration symbiotic
content, encourage the creation of new genre formats and styles introversiy that
originally transformed and evolved over half a century.
Keywords: music, poetics, postmodernism, image, text, composition.
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Іслам у дзеркалі Візантійської теології
Досліджуються початковий етап розвитку уявлень християнських
богословів про іслам, парадигмальні особливості інтерпретацій ісламського
віровчення та релігійної практики. Доведено, що ісламський монотеїзм
християнськими богословами було сприйнято за взірцем іудейського
єдинобожжя, і критика, яка застосовувалась традиційно відносно іудеїв, була
перенесена на мусульман. Ця критика була метафізичною, і виходила із аналогії
між Богом та людською душею. Аргументи на користь триіпостасності
Бога як необхідної передумови його розумності та життєвості, не могли
мати впливу на ісламське богослов’я через їх слабкість. Триіпостасність
Бога для християнського богослов’я насправді відома із Одкровення, і усі
аналогії з влаштуванням душі не можуть мати аподиктичної сили чи навіть
високого ступеня вірогідності. Усвідомлення цього приводило християнських
богословів до потреби поставити під сумнів достовірність одкровення Бога
пророку Мухамеду і до заперечення пророчого статусу останнього. Виходячи
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із принципу «судити про релігію із поведінки її прихильників», християнські
богослови критикували засновників та послідовників ісламу за багатоженство,
неспірітуалістичні уявлення про рай, фаталізм. У цілому, християнські
богослови намагалися представити іслам як варварську «єресь» в теорії та
практиці, над якою християнство вивищується як релігія цивілізованих людей.
Ключові слова: християнсько–мусульманський діалог, теологія, Коран,
Біблія, грецька патристика, Візантія.

Розвиток християнсько–мусульманського діалогу
стає потребою не лише теоретичної теології, але й
практичного життя. Все більше мусульман проживають
на традиційній території розповсюдження християнства.
Непоодинокими є випадки участі мусульман в роботі
християнських організацій. Наприклад, на Балканах
мусульмани входять навіть до керівного складу Young
Men’s Christian Association. Глобалізаційні процеси
роблять екуменічний діалог потребою часу як у світі,
так і в Україні.
З самого початку взаємної теоретичної зацікав
леності іслам та християнство включали один одного
у власний дискурс самим парадоксальним чином. У
Корані Ісус є авторитетним пророком і чудотворцем,
а Марія заслуговує на благочестиву пошану. Сучасна
ситуація вимагає нового осмислення теологічних
образів, які виявляли поступове взаємне пізнання.
Особливо цікавим є виявлення образу ісламу в
традиційному і сучасному православному богослов’ї,
оскільки ця тематика залишається малодослідженою.
Перші кроки до систематичного осмислення образу
ісламу у візантійській теології зробив О. Журавський
у кількох своїх публікаціях, зокрема у вступі до
редагованої ним хрестоматії «Християни та мусульмани:
проблеми діалогу» [1]. Довгий час класичною,
щодо вужчої проблематики ставлення візантійців до
ісламу, була праця патролога та церковного історика,
протопресвітера Іоанна Мейєндорфа «Візантійські
уявлення про іслам» [2]. Більшість суджень
І. Мейєндорфа на сьогодні є застарілими, що очевидно
із праці архієпископа Тиранського, предстоятеля
Албанської православної церкви Анастасія (Яннулатоса)
«Діалог з ісламом з православного погляду» [3]. Якщо
І. Мейендорф намагався показати проблемність діалогу
у візантійський період, то А. Яннулатос, навпаки,
доводив наявність в історії поступового зростання
православно–мусульманського
діалогу.
Намагання
встановити усі деталі християнсько–мусульманського
діалогу у Візантії спонукало Ю. В. Максимова видати
у 2012 році «Візантійські твори про іслам» із власною
передмовою і коментарями [4]. Це видання значно
полегшує
розуміння
особливостей
візантійських
уявлень про іслам, які є не лише витоковими для цілої
християнської європейської традиції, але й є важливими
сьогодні, як засвідчує, наприклад, книга сучасного
католицького теолога Кристіана Тролля «Питання
мусульман – відповіді християн» [5]. Невдалу, на наш
погляд, спробу аналізу нещодавно зробив український
релігієзнавець В. Кочергін [6; 7], що довить необхідність
комплексного дослідження візантійських теологічних
уявлень про іслам.
Метою дослідження є аналіз початкового етапу
розвитку уявлень християнських богословів про іслам,
виявлення парадигмальних особливостей інтерпретацій
ісламського віровчення та релігійної практики.
Сучасна християнська теологія є значно більш
відкритою до ісламу на початку XXI століття, ніж
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кілька десятиліть тому. Радикальний поворот до
позиції відкритості та діалогу був наслідком Другого
Ватиканського
собору.
Визнання
цим
собором
Католицької Церкви можливості спасіння поза межами
видимої Католицької Церкви, і навіть поза межами
християнства, наголошення на абсолютному значенні
релігійної свободи, пошук місця Корану в загальній
історії спасіння Богом людства – все це сприяло
відкритості християнської теології до ісламу. Сучасні
християнські теологи порівнюють ісламські уявлення
про Коран, як Слово Боже, що вічно перебувало у
єдності із Аллахом та було передане людству без змін із
християнськими уявленнями про Христа як Слово Боже,
що втілилося і стало живою істиною. Богословське
осмислення цієї основної аналогії дещо витіснило інші
теми можливої дискусії, але в глобалізованому світі
постає питання про взаємне сприйняття сторонами
діалогу образів суб’єктів цього діалогу. За взаємним
критичним сприйняттям один одного постає певне
впізнавання суттєвої спорідненості, яке існувало з
самого початку виникнення ісламсько–християнської
взаємодії. Релігієзнавчий аналіз теологічних уявлень
візантійських богословів про іслам дозволяє по–новому
оцінити загальні парадигми сприйняття образу «іншого»
у християнській теології релігії.
Перша богословська оцінка ісламу зустрічається
у творі Іоанна Дамаскіна (помер бл. 750 р.) «Джерело
знання». Ця оцінка є парадоксальною, оскільки іслам
віднесено до числа християнських єресей. Поява
такої єресі оцінюється в есхатологічному ключі, як
ознака скоро пришестя Антихриста. «Є ж ще й донині
підсилюється, вводячи народ в оману, віра ізмаїльтян,
що є предтечею антихриста» [4, с. 16]. Джерелом
такої оцінки є авторитетний для Іоанна Дамаскіна
практично у всіх питаннях Максим Сповідник (580–
662), свідок початку арабських завоювань. Для Максима
нашестя «вовків Аравії» було нападом варварства на
християнську цивілізацію, що руйнувало останню
напередодні кінця світу і другого пришестя Христа. Як
віровчення, що передує антихристу, іслам розглядався
як повернення до двох альтернативних християнству
релігійних світоглядів – іудаїзму та язичництву. Іоанн
Дамаскін бачив у ісламському монотеїзмі відродження
іудейських уявлень про Бога, а у культовій та моральній
практиці ісламу знаходив сліди впливу язичництва.
Джерела критики іудейських коренів ісламу не помітні у
самому тексті Дамаскіна, але очевидні, якщо встановити
богословську парадигму, в якій ця критика виникла.
«Знову ж говоримо ми до них: якщо ви говорите, що
Христос є Слово Боже і Дух, то чому гудите нас як
ототожнювачів, адже Слово і Дух невіддільні від того,
в кого вони існують? Отже, якщо в Бога існує Його
слово, очевидно, що і воно є Бог. Якщо ж воно існує
поза Богом, то Бог [тоді], по–вашому, є безсловесний
і бездушний. Таким чином, уникаючи того, щоб
надавати Богу іншого, ви вбили Його. Бо краще було
б вам сказати, що Він має іншого, ніж вбити Його або
представити [Його] як камінь, або колоду, або що–
небудь інше з байдужих [предметів]» [4, с. 18–19].
Дамаскін показує доволі добре знайомство з ісламом.
Дійсно, у Корані, християни звинувачуються у тому, що
ототожнюють Христа з Богом, ставлять поруч із Богом
когось рівного Йому – Христа, Духа. З іншого боку, в
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Корані Ісус названий Словом Божим і Духом Божим.
Однак, останні назви не мають того богословського
значення, якого їм надає християнське богослов’я. Це
лише епітети для позначення пророчої місії Ісуса. Для
Дамаскіна головним є не посилання на слова Корана
про Ісуса, але загальне уявлення про Бога, як не
позбавленого Слова і Духа.
Неможливість редукції Трійці до іудейського (і
ісламського) монотеїзму аргументувалася у попередника
Дамаскіна Максима Сповідника наступним чином:
«Один [образ мислення про Бога], саме еллінський,
нерозумно вводить [ідею] багатоначальність, розділяє
єдиний Початок на протилежні дії і сили, вигадує
багатобожне шанування, яке, через численність
шанованих [богів], вносить розбрат і ганьбить себе
різними способами поклоніння. А інший, тобто
іудейський образ думок про Бога, хоча і [вчить] про
єдиний Початок, але [представляє Його] вузьким,
недосконалим і майже неіснуючим, позбавленим Слова
і Життя – і через цю протилежну крайність впадає у
рівне з попереднім вченням зло, тобто в безбожництво.
Бо він обмежує одним тільки Лицем єдиний Початок,
що існує або [зовсім] без Слова і Духа, або Словом
і Духом володіє як властивостями. [Це вчення] не
помічає, що Бог, позбавлений [Слова і Духа], вже не є
Бог. Бо не буде Богом той, хто наділений [Словом і
Духом] як випадковими властивостями по причетності,
подібно розумним [створеним істотам], що виникають
[за законами] народження. Обидва ці [вчення про
Бога] відсутні у Христі, бо [в Ньому існують] єдине
вчення істинного благочестя і непорушний закон
таємничого богослов’я, що відкидають розтягнення
Божества в першому вченні і не знають скорочення
Його в другому. Адже Божество не повинно уявлятися,
в силу своєї нескінченності як таке, що знаходяться
у внутрішньому розбраті [з Самим Собою] – що є
еллінським [обманом]; не повинно Воно представлятися,
через єдиноіпостасність як обділене, будучи позбавлене
Слова і Духа або обдароване Словом і Духом, як
випадковими властивостями, – це є іудейським [обман].
[Тому закон таємничого богослов’я] вчить нас, через
покликання благодаті усиновлених по вірі до пізнання
істини, осягати єдине єство і силу Божества, саме –
Єдиного Бога, якого споглядаємо як Отця і Сина і
Святого Духа, тобто [пізнавати] єдиний і безпричинний
Розум, що перебуває сутнісним чином і є Батьком
єдиного Слова, існуючого безпочатково по суті, [а
також пізнавати] Джерело єдиного вічноіснуючого
Життя, що сутнісним чином перебуває як Дух Святий»
[8, с. 193–194]. Як бачимо, християнське вчення про
Трійцю оцінюється як концепція про повноту єдиного
Бога, альтернативою до якого є гадане позбавлення
Бога розумності та життя. Чому розумність та життя
мають бути саме «іпостасями» та «суттєвими силами»,
а не можуть бути просто атрибутами Бога – цьому
присвячено значну кількість доказів, починаючи від
«Великого катехитичного слова» Григорія Ниського.
Основою цих доказів була аналогія з людською душею,
яка без розумності та життя, як головних властивостей,
не може існувати. Але при цьому аналогія була слабким
доказом, оскільки суттєві сили розумності та життя не
мають в душі статусу «іпостасності», неперсоніфіковані
до самостійності у будь–якій особливій мірі. З іншого

222

Гілея

боку, і зараз ця аналогія важлива для підкреслення
єдності Сина і Святого Духу із Богом–Отцем: як
розумність та життя не мають власного існування, так
і друга та третя іпостасі Трійці не існують поза Богом–
Отцем. Сучасний богослов Крістіан Троль зазначає, що
у діалозі з мусульманами, які звинувачують християн
у тритеїзмі, богослов має підкреслити такий важливий
момент християнського монотеїзму: «Ісус не існує через
себе самого. Він цілком і повністю від Отця, який дає
йому все, чим Він є. Він – відображення Отця, «рівний
Отцю», все має від Нього» [5, с. 100].
Отже, при появі ісламу, мусульманський монотеїзм
сприймався християнськими богословами згідно із
тим, як вони звикли оцінювати іудейське вчення про
Бога. Звичайно, безпідставним є висновок, що Бог
не існує, якщо він позбавлений Сина і Святого Духу,
і що Він немає розумності та життя, якщо момент
монотеїстичності абсолютизується до твердження про
існування однієї іпостасі Бога. Намагання показати
Сина і Святого Духу, як повноту духовного життя
Бога, є цілком адекватною і сьогодні апологетичною
стратегією. Однак, говорити, що ісламський монотеїзм
веде до атеїзму немає жодних богословських підстав.
Те саме потрібно сказати і щодо іудейського монотеїзму.
Полемічні виведення із іудейського чи ісламського
монотеїзму атеїстичного вчення могли народитися
виключно в межах метафізичної тріадології, яка
таємницю існування екзистенцій Отця, Сина і Святого
Духу (та їх єдність) пояснювала через аналогію душі,
розумності та життєвості. Така метафізична тріадологія
зустрічається із численними труднощами, оскільки
душа співвідноситься як із єдиною сутністю, так із
іпостассю Отця. В дійсності спосіб існування Бога як
єдиного в трьох іпостасях є незбагненним положенням
Самоодкровення Бога, так само як і незбагненним є
ісламським строгий монотеїзм, який теж є положенням
ісламського одкровення. Усі метафізичні тлумачення не
можуть бути адекватним вираженням таємниці Бога, і не
можуть бути основою для полемічних випадів.
Недостовірна інформація Іоанна Дамаскіна щодо
поклоніння Каабі як голові Афродити [4, с. 20] була
елементом візантійської полемічної культури, який
називався «псогосом», тобто «наругою». Для «псогосів»
були характерні риторичні перебільшення, і це – одне
із них. Характерно, що вбачання елементів прихованого
язичництва в ісламі зберіглося до кінця візантійського
періоду. Язичницькими вважалися не лише практики
поклоніння Каабі, але й вигуки «Аллах акбар!» («Аллах
великий!»), у яких вчувалося теж поклоніння давнім
богиням. Взагалі, уявлення візантійців про пасивність
монотеїстичного Бога та сліпу покірність фатуму
наводили візантійців на думку про «жіночий характер»
релігійності мусульман, чому відповідали і міфи про
схильність до гедонізму як у теорії (чуттєві насолоди
у раю), так і на практиці (дозвіл на кілька жінок і
безліч наложниць). Явно мускулінна войовничість
прихильників ісламу пояснювалася при цьому
«варварством». Як «варвари» мусульмани дістали назву
«вовків Аравії», що відсилала не лише до дикості, але й
до євангельського образу «вовків в овечій шкурі», тобто
лже–пророків.
Головними в аргументації Іоанна Дамаскіна
проти ісламу було саме заперечення за Мухамедом
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статусу пророка, а за Кораном – статусу книги Божого
Одкровення [4, с. 18]. Мухамед не творив чудес, подібно
до ізраїльських пророків та Христа, не дав пророцтв
про майбутнє, але виключно боровся за монотеїзм та
переказував власну версію уявлень про події, що були
описані в Біблії. Джерелом уявлень про біблійні історії
для Мухамеда за Дамаскіним був аріанський монах, що
у пізнішій традиції був названий також несторіанським
відлюдником Бахірою. Особливо важливим аргументом
є те, що старозавітне одкровення давалося при
численних свідках на горі Синай, а Мухамед отримував
одкровення на самоті. У пізнішій літературі Мухамеда
взагалі було звинувачено у тому, що він довільно
переказував розповіді Бахіри – з численними помилками
та викривленнями. Заперечення за Мухамедом
статусу пророка, а за Кораном – статусу Одкровення
було принциповим положенням для візантійських
полемістів. Як вони підкреслювали, істина християнства
розповсюдилася світом завдяки переконливості самого
вчення, у той час як панування ісламу розширювалося
силом меча.
Після Іоанна Дамаскіна важливим кроком у полеміці
християн із мусульманами стали діалоги Феодора Абу
Курра, що народився близько 750 року в Едесі, а помер
близько 830 року. Його твори відрізняються прекрасним
знанням ісламу, лаконічністю висловів при повноті
аргументації, глибоким знанням Біблії та християнської
теології.
Феодор звертає увагу на те, що проповідь Мойсея
та Христа була успішною через численні чудеса, якими
Бог засвідчив своє особливе ставлення до них [4,
с. 33–34], тоді як Мухамед не створив жодних чудес
і його діяльність не була передбачена попередніми
пророками [4, с. 35–36]. Наявність в Богові Сина та
Святого Духа вказує на більшу честь християнського
Бога, оскільки Він панує над цими іпостасями завжди,
а ісламський Бог панує виключно над створеним,
яке тимчасове [4, с. 46–48]. Панування Бога над
рівними собі Сином і Духом є найбільш гідним видом
панування. У християнському вченні про перебування
Бога відразу із тілом та душею після смерті до
воскресіння Христа немає нічого нелогічного, оскільки
Бог непідвладний просторовому розділенню [4, с. 47].
Слово і Дух природньо належні до Бога, а не створені
за його бажанням. Навіть у людини дихання, слух і
бачення передують бажанню дихати, чути і бачити.
За аналогією у Божественному житті завжди має бути
нестворені, існуючі до всякого бажання Дух і Логос [4,
с. 48]. При цьому Бог є однаковим у Трьох іпостасях,
так само як зміст Корану є однаковим у різних його
списках [4, с. 50]. Так чи інакше, мусульманин не
може назвати Божі Слово та Дух «створеними»,
оскільки не можна назвати Бога «нерозумним і таким,
що немає Духа» [4, с. 55]. Протиставлення лише двох
можливостей – або Син і Святих Дух є іпостасями Бога,
або вони створені – стало розповсюдженим у полемічній
традиції [4, с. 69]. Однак, іслам визнавав розумність та
дух властивостями Бога, не мислив їх створеними [4,
с. 55], «такими, що виражаються у словах і по повітрю
розповсюджуються» [4, с. 69]. Отже, із ходом полеміки,
вона ставала менш чесною і витонченою, якщо такий
знавець ісламу, як Феодор так відверто маніпулював
штучними протиставленнями (Слово і Дух: створені –
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не створені?), забуваючи про інші, більш правильні
протиставлення (Слово і Дух – іпостасі чи атрибути
Бога?).
Особливу увагу Феодор надає роз’ясненню
християнського вчення про свободу волі. В уявленні
Феодора мусульмани відстоюють фаталізм, який
доходить до твердження, що Бог є джерелом не лише
добра, але й зла [4, с. 53]. Звичайно, іслам вчить про
напередвизначення: Бог знає майбутнє; воно записане
щодо всього створеного і кожної окремої особистості;
все, що відбувається із індивідом, стається за волею
Бога; Бог творить через людину як через власного раба
і знаряддя. Разом із тим, ісламська теологія доволі рано
почала доводити, що передбачення Богом всього не є
примусом до того, щоб саме так сталося. В дійсності,
ісламська теологія заперечує, як повну свободу
волі людини, так і фаталізм. Феодор наголошує на
самостійності створеного у двох аспектах. По–перше,
все несвідоме розвивається згідно із наявними у ньому
творчими повеліннями Бога (згідно із Василієм Великим
ці повеління стали «логосами» створеного, природніми
законами, що визначають розвиток всього) [4, с. 54].
По–друге, люди мають очевидну свободу творити добро
і зло, а тому несуть повну відповідальність за власні
вчинки [4, с. 53–54]. Бог не є співтворцем зла, яке
вчиняють люди, але лише допускає його та терпить його
[4, с. 55]. Християнська екзегеза є цілком виправданою,
оскільки Писання переповнене метафорами [4, с. 56].
Творіння Феодора відображають полеміку між
мусульманами і християнами, яка відбувалася повсякчас,
і була тоді типовою. На території Візантійської імперії,
будучи захищеними від мусульман, історики та
полемісти відчували себе більш вільними у створені
образу ворога. Увага візантійців концентрувалася
на недоліках засновника ісламу, на особливостях
мусульманського вчення про спасіння, на сумнівності
отримання Корану без свідків. Однією із ознак
пророка в ісламі є те, що Бог спасає його від загибелі,
і тому візантійці почали розповсюджувати плітки,
що засновник ісламу нібито був вбитий. Також
особливий акцент робився на зображенні особистої
жорстокості Мухамеда, який для утвердження свого
монотеїзму серед арабів не зупинявся ні перед чим,
навіть вбивством власного дядька. Формування
образу релігійного ворога у полемічній літературі не
передбачало компромісів. Навіть ті автори, які творили,
живучи під владою мусульман, вкрай непримиримо
ставилися до ісламу.
Висновки. Ісламський монотеїзм християнськими
богословами було сприйнято за взірцем іудейського
єдинобожжя, і критика, яка застосовувалась традиційно
відносно іудеїв, була перенесена на мусульман. Ця
критика була метафізичною, і виходила із аналогії між
Богом та людською душею. Аргументи на користь
триіпостасності Бога як необхідної передумови його
розумності та життєвості, не могли мати впливу на
ісламське богослов’я через їх слабкість. Триіпостасність
Бога для християнського богослов’я насправді відома
із Одкровення, і усі аналогії з влаштуванням душі не
можуть мати аподиктичної сили чи навіть високого
ступеня вірогідності. Усвідомлення цього приводило
християнських богословів до потреби поставити
під сумнів достовірність одкровення Бога пророку
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Мухамеду і до заперечення пророчого статусу остан
нього. Виходячи із принципу «судити про релігію із
поведінки її прихильників», християнські богослови
критикували засновників та послідовників ісламу за
багатоженство, неспірітуалістичні уявлення про рай,
фаталізм. У цілому, християнські богослови намагалися
представити іслам як варварську «єресь» в теорії та
практиці, над якою християнство вивищується як релігія
цивілізованих людей.

theology because of their weakness. Three persons of God for Christian theology is
actually known of Revelation, and all similar to arranging soul can not have apodictic
force or even higher degree of reliability. This realization led to the need for Christian
theologians to question the authenticity of the revelation of God to the Prophet
Mohamed and prophetic status to deny the latter. Based on the principle of «judge
the religion of the conduct of its supporters», Christian theologians have criticized
the founders and followers of Islam for polygamy, materialistic character idea of
paradise, fatalism. Overall, Christian theologians have tried to present Islam as a
barbaric «heresy» in theory and practice, over which is raised Christianity as the
religion of civilized people.
Keywords: Christian–Muslim dialogue, theology, the Quran, the Bible, the
Greek patristic, Byzantium.
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Islam in the mirror of Byzantine theology
The article explores the initial stage of the development of Christian theological
ideas about Islam, especially paradigmatic interpretations of Islamic teachings and
religious practices. Proved that Islamic monotheism Christian theologians was seen
models of Jewish monotheism and criticism that was used traditionally relatively
Jews, was transferred to the Muslims. This criticism was metaphysical and out of
the analogy between God and the human soul. Arguments for three persons of God
as a prerequisite of its reasonableness and vitality, could have influence on Islamic
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Релігійне буття Волинського регіону: проблеми
і перспективи
Сучасний світ знаходиться у стані стрімкого відходу від попереднього
світогляду. Відтак зміни у свідомості людей суттєво впливають на
християнство, що у дослідженні перспектив релігійного майбутнього
Волинського регіону набуває особливої ваги. Регіональна конфесійна модель
Волині є системою різних релігійних об’єднань, в якій домінує православ’я.
Актуальними проблемами в регіоні є відсутність, насамперед, стійкого діалогу
між представниками православних конфесій, що призводить (ця тенденція
буде зберігатися) до виникнення конфліктних ситуацій. Останній факт поряд
з активною соціальною діяльністю сприятиме «протестанізації» Волинського
регіону.
Ключові слова: постмодерн, Волинський регіон, релігійна сфера,
християнство, конфесії.

У складній динаміці сучасного релігійного розвитку
особливої ваги набуває розгляд проблем, пов’язаних
з
перспективами
функціонування
конфесійного
середовища як загальносвітового, так і регіонального
масштабів. Адже сучасний світ знаходиться у стані
стрімкого відходу від попереднього світогляду.
Хоча новий світогляд постмодерну не є ворожим по
відношенню до релігії., але він скептично відноситься
до людей (наприклад християн), які претендують на те,
що знають істину. З цієї точки зору релігія на сьогодні
знаходиться у критичній ситуації, виходом з якої не є
пошук альтернативи постмодерну чи його заперечення,
а усвідомлення і прийняття незворотності змін у
світогляді і породженої цим духовної ситуації.
Таким чином зміни у свідомості людей суттєво
впливають на християнство, що у дослідженні
проблем
і
перспектив
релігійного
розвитку
Волинського регіону набуває особливої ваги. У цьому
регіоні формується власна регіональна релігійна,
духовна культурна традиція. Вона, безумовно, має
християнське забарвлення, проте в умовах глобалізації
та постмодерну, релігійної свободи та плюралізації
релігійного життя набуває якісно нової специфіки.
Ступінь наукової розробленості даної проблеми
на сьогодні аж ніяк не можна назвати вичерпною.
Зокрема загальносвітові та загальноукраїнські тенденції
релігійного майбутнього досліджувались у працях
вітчизняних і зарубіжних науковців, посеред яких
відзначимо В. Єленського, А. Колодного, П. Павленка,
Л. Филипович, Ю. Чорноморця, П. Яроцького та інших.
Здійснивши аналіз попередніх досліджень, нами
встановлено, що актуальними залишаються питання
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регіонального релігійного розвитку, зокрема: Який
вплив мають/набувають релігійні інституції Волині на
суспільство? Чи наявність внутрішньоконфесійних/
міжконфесійних проблем не призведе/призводить у
майбутньому до формування «номінально» релігійного
суспільства? Які конфесії найближчим часом будуть
домінувати на релігійній мапі Волинського регіону?
Саме вищеозначені аспекти і постають завданням
нашого дослідження. Адже, сильний регіоналізм був
одним із важливих чинників української історії та
нині залишається потужним резервом саморозвитку
територіальних соціумів. Під таким оглядом, нова
суспільно–політична роль регіонів вимагає дослідження
у максимально широкому міждисциплінарному контексті
і нагальних проблем релігійного розвитку в локальному
вимірі,
індивідуалізованому
певним
культурно–
історичним ландшафтом.
В умовах, коли специфічними рисами соціально–
психологічного стану сучасного українського суспіль
ства є тривожність, еклектизм, плюралізм поглядів,
злам старих стереотипів та заміна/пошук нових,
нові світоглядні пріоритети, активізується пошук
релігійних орієнтирів, які пов’язані здебільшого зі
зміною релігійних парадигм, із новою епохою в їх
розвитку (постіндустріальною, постхристиянською,
постмодерною, інформаційною тощо).
Релігійна сфера не може залишатися осторонь від
глобальних процесів сучасного світу. Таким чином
із відкритістю світові Україна, а відтак і Волинський
регіон відчули як його досягнення, так і проблеми.
Тому позитивні набутки плюралізму та свободи
совісті, вільного вибору власного світогляду стали
не лише здобутком, але і серйозним випробуванням.
Перед ними постали віруючі та номінально віруючі,
прихожани/віряни та ті, хто відносить себе до певної
релігійно–церковної,
духовно–культурної
традиції
Волинського регіону. Окрім того, поряд з активним
долученням до релігійної духовності виникає сумнів
щодо глибини релігійних переконань віруючих –
дедалі частіше звернення до релігії має поверховий
характер, релігія перестає бути засобом самоочищення
і самовдосконалення. Проте, важливим залишається той
факт, що попри міжконфесійні конфлікти, скандали в
церковному середовищі, з усіх інституцій у свідомості
пересічного волинянина Церква користується найвищим
ступенем суспільної довіри.
Варто наголосити, що діяльність релігійних
організацій Волинського регіону відбувається в певному
полі політичних інтересів. Хоча релігійні організації
де–юре не проводять власної політики, все ж де–факто
виступають з підтримкою певних політичних сил, часто
виконуючи функції арбітра стосовно політичного, в
тому числі електорального вибору. Наголосимо, що у
цьому контексті і надалі політикум регіону розглядатиме
релігію як засіб досягнення нерелігійної мети – в
боротьбі за свій електорат вони будуть враховувати
релігійні настрої виборців. А відтак і публічно
демонструвати свою підтримку тієї чи іншої конфесії.
Нині у Європі «християнство втрачає підґрунтя
культурного чинника. Великі історичні християнські
Церкви відчувають свою пригніченість через надмірну
інтитуалізаційність, інституційну регламентованість, і,
найголовніше, відсутність живої віри» [5, с. 29]. Відтак
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тривають процеси збільшення посеред волинян тих,
хто називає себе просто християнами. Такі умонастрої,
за нашими спостереженнями, особливо іманентні в
середовищі волинської інтелігенції. Тобто формується
новий тип спільноти, яка ідентифікує себе насамперед
з духовною певною єдністю, а неіституалізованою
релігією. Тому, на думку Л. Филипович проходить
об’єднання не загальним минулим, а на основі сучасних
цінностей спільним майбутнім. Адже, «люди краще
сприймають не інституалізовану, а духовну єдність,
бо не потрібно відмовлятися від своєї автономії та
самостійності, від звичаїв і традицій» [4, с. 62].
Апелюючи до пасторальних теологів, український
релігієзнавець П. Л. Яроцький, вважає необхідним
сьогодні для церкви кардинально змінити свою
місію, щоб підняти свій авторитет, розширити
суспільну присутність, стати соціальною совістю
суспільства. Зокрема: підіймати свій пророчий голос
проти соціальної несправедливості; за допомогою
активної присутності своїх представників впливати
на політичний та економічний розвиток; стати на боці
слабких, пригнічених та експлуатованих, виступати на
захист безробітних, за людей, які перебувають на межі
прожиткового мінімуму, за безправні маргінальні групи
суспільства; спрямовувати голос церкви через засоби
масової інформації проти політичної неправди та ін.
«Саме тому, запропонований інший образ церкви, який є
ні продовженням старого, ні закордонним запозиченням.
Цей образ має спиратися на досвід пройдених років
тоталітарного тиску, витримати випробування сучасності
й бути відкритим до майбутнього. Тобто, йдеться
про формування і становлення нового типу церкви
майбутнього, яка могла б «вписатися» у сучасний світ
секуляризму, релігійного індиферентизму, світоглядного
релятивізму і практичного атеїзму [6, с. 273, 276].
Якщо з однієї сторони, глобалізація сприяє інтеграції
духовного світу людства, з іншої – створює нові ресурси
для суспільних трансформацій. Відтак християнство
має реагувати на потреби часу і демонструвати свій
«відгук» на «виклики» часу. І у цьому контексті кожна
конфесія Волинського регіону не може не реагувати
на соціокультурні трансформації сучасного світу, адже
у зворотному випадку це буде загрожувати втратою
для неї своїх послідовників. І перед Волинським
регіоном, як і перед Україною в цілому, постає вибір
«або вийти за «огорожу» своєї традиції, подивитися
на себе з глобальної точки зору, вписати себе в світ,
що змінюється, або зануритися у внутрішні проблеми
власних конфесій» [4, с. 63].
Іншим фактом вартим уваги є те, що саме
православна
релігійність
нині
часто
носить
декларативний
характер. Кількість православних
віруючих, які знають віроповчальні істини, повністю
виконують релігійні практики (здійснення молитви,
участь у богослужінні, причастя, сповідь), як показують
наші спостереження, є не такою поширеною. З
однієї сторони релігійну поведінку православного–
віруючого Волині активізує психологічний клімат, коли
«церковність» набуває рис соціально легітимізованої
і заохочуваної поведінки людини. З іншої ж сторони,
сучасний православний віруючий (причому таких є
більшість у кількісному відношенні) не докладає жодних
зусиль для регулярного відвідування храму, молитви,
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погано знає церковне учення. Його віра еклектична
та номінальна. Причому перехід у групу традиційних
віруючих з–поміж цієї когорти є малоймовірним та
не чисельним і не показує вагомих змін у релігійній
ситуації регіону [2, с. 135–136].
Окрім того, не можемо обійти і того факту, що в
сучасну епоху постмодерну, православні віруючі, для
того щоб зберегти власну ідентичність та відтворити
її в нових, якісно інших соціокультурних умовах
(відмінних від традиційного суспільства в якому
формувалось православ’я) звертаються до так званих
витоків релігії. Останнє призводить до розгортання
у релігійній системі православ’я такого феномену
як релігійний фундаменталізм. Соціальною базою
православного фундаменталізму на Волині за нашими
спостереженнями, є здебільшого жінки старшого
покоління, в меншості – інтелігенція (в основному
російськомовна). Проте прихильники радикального
фундаменталізму у православ’ї на Волині складають
незначну частину віруючих, але стабільну [2, с. 139–
140]. Вважаємо, що така тенденція буде зберігатися і у
недалекому майбутньому.
Звернемо увагу на те, що одним із головних трендів
розвитку релігійності на Волині (як і в Україні) стає
так звана релігійна конверсія, в результаті якої індивід
втрачає традиційний конфесійний статус і набуває нових
релігійних і квазірелігійних ідентифікацій. Тому, якщо
мешканці Волинського регіону (як до слова й інших
регіонів теж) все ж ідентифікують себе з належністю до
певної релігійної традиції, вони не завжди розділяють її
віровчення, приймають участь в її обрядах, є активними
членами релігійної общини, переймаються її життям. За
умов, коли великі групи людей отримують неефективну
релігійну соціалізацію, суб’єктивна релігійність схильна
бути різнорідною, ніж організована релігійна діяльність
[1, с. 149].
На нашу думку, здебільшого сучасна діяльність
людини, її життя визначається ситуативними і швидко
плинними, постійно змінними інтересами. Причому ця
тенденція буде продовжуватися і надалі. Релігійність
тих, хто вважає себе віруючими, часто–густо носить
ситуативний характер, в ній проявляється скоріше
не стійка світоглядна позиція, а лише умонастрій,
який відрізняється значною рухливістю. Досить часто
релігія сприймається як важливий елемент культурної
традиції народу. Відтак, при високих показниках
рівнів релігійності Волинського регіону виявляється їх
невідповідність характеристикам релігійної свідомості і
поведінки.
У сучасному волинському суспільстві тенденцією
релігійного розвитку кінця ХХ – початку ХХІ століття
є активізація протестантських течій у Волинському
регіоні та, відповідно, збільшення кількості віруючих–
протестантів. Зрештою це дає підстави говорити про
протестанізацію Волинського регіону. Ми вважаємо,
що ця тенденція у найближче десятиліття буде
домінантною.
Таким процесам сприяє: активне просування
протестантизму зі сторони його послідовників; збіг
протестантської етики та цінностей, що сприяють
формуванню моделей поведінки у суспільствах з ринко
вою економікою; бажання реалізувати свою колективну
суб’єктність (цей фактор успішно реалізується,
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насамперед, у протестантських общинах). Загалом
протестантські віровчення носять глобальний характер.
Адже вони універсальні за своєю ідейною суттю.
Тому «ставка глобальної протестантської ідеології на
масову культуру, молодіжну субкультуру, надзвичайна
чутливість і гнучкість, емоційність і молодіжний стиль
подання євангельської проповіді відповідно до вимог
сучасності забезпечує в максимально короткий термін
покрити для себе великі маси людей» [3, с. 268].
Проте, і надалі найпроблемнішою точкою у між
конфесійних стосунках залишаються/залишатимуться
міжправославні. Адже міжправосланий конфлікт в
сучасній Україні, а відтак і на Рівненщині мало
схожий на традиційні релігійні конфлікти, що відбу
ваються за усталеними моделями і в своїй основі є
міжінституційними конфліктами. Ситуація у міжпра
вославних відносинах України в цілому та Волинського
регіону, зокрема, продиктована наявним конфліктом
ідентичностей.
Окрім того, не можемо не зважати на той факт, що у
буденній свідомості пересічного волинянина переважно
панують уявлення про канонічність тільки того
православ’я, що знаходиться в євхаристійній єдності із
РПЦ МП, а відтак всі інші православні – не благодатні
і розкольники. Підтриманню такого сприйняття сприяє
і офіційна позиція РПЦ МП, яка зацікавлена не стільки
в цінностях релігійного порядку, скільки у підтримці
на належному рівні свого впливу на населення. І ці
стереотипи здолати православній свідомості навіть
складніше, ніж католикам, протестантам та віруючим
інших віросповідань.
Безумовно, що такі кризові прояви в сучасному
українському православ’ї потрібно оцінювати в
контексті реальної релігійної, політичної, духовної
ситуації в Україні. Самостійне значення цього міжцер
ковного конфлікту було б незначним, якби він не мав
під собою суспільно–політичного ґрунту. Звичайно,
такі непорозуміння не сприяють росту авторитету
на міжнародній арені та сприйняття нашої держави
міжнародним співтовариством як рівноправного члена.
Адже наявність духовного консенсусу в суспільстві є
запорукою успішного вирішення багатьох економічних,
політичних, соціальних проблем. З іншої ж сторони,
навіть низка успішних країн не убезпечено від
можливості розгортання конфліктів на релігійному
ґрунті.
Під кутом зору вищевикладеного матеріалу наго
лошуємо на тому, що стверджувати про те, що
конфесійна карта Волинського регіону вже склалася, не
можна. Якщо і навіть офіційна статистика декілька років
поспіль демонструє нам відносно тотожні дані. Проте,
ми не можемо не помічати, що щороку на Волинських
теренах з’являються нові течії. Зокрема, практичним
виявом таких міркувань стала поява на Волині
буддійської громади. І, хоча, звичайно, вона кардинально
не вплинула не динаміку конфесійної присутності у
регіоні, проте цей факт може, в майбутньому, стати
прецедентом для поширення нових, нетрадиційних для
регіону віросповідань. До того, ж зважаючи на те, що
у Волинському регіоні є достатня кількість внутрішніх
переселенців, посеред яких вагома кількість кримських
татар, думаємо, що, в майбутньому у цьому регіоні є всі
перспективи для активного проникнення ісламу.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Зважаючи на те, що в епоху постмодерну інфосфера
залишається одним із ключових сегментів людського
буття, сфера релігійної діяльності не може відповідним
чином реагувати на потреби часу. Відтак зміна умов
функціонування релігії, що покликана до життя
процесами модернізації суспільства, призводить до того,
що релігійні дискурси все частіше презентуються через
медійне поле, релігійна ідентичність конструюється
в рамках тієї чи іншої форми медіатизації релігії, а
релігійні структури, із–за їх включеності в безперервні
комунікаційні потоки виявляються відкритими.
У цьому аспекті важливого значення набуває активне
освоєння інформаційного простору традиційними релі
гійними організаціями. Саме через мережу Інтернет
конфесії Волинського регіону здійснюють свою місіо
нерську діяльність, продукуючи нові форми релігійної
поведінки: онлайн–церква, кібер–паломництво, кібер–
молитва.
Таким чином, кардинальні трансформації україн
ського суспільства ХХ–ХХІ ст. ознаменували зміни
і в релігійній сфері Волинського регіону. У цьому
регіоні формується власна регіональна релігійна,
духовна культурна традиція. Вона, безумовно, має
християнське забарвлення, проте в умовах глобалізації
та постмодерну, релігійної свободи та плюралізації
релігійного життя набуває якісно нової специфіки.
Сучасні реалії засвідчують, що релігія і Церква для
населення цього регіону залишається/ залишатиметься
вагомою складовою способу його буттєвості. Причому
регіональна конфесійна модель є системою різних
релігійних об’єднань, в якій хоча і домінує православ’я,
проте протестантизм демонструє стійку та стабільну
тенденцію активного росту. Ці конфесії демонструють
свою здатність швидко адаптовуватися до місцевих
умов та соціальних потреб суспільства (особливо це
характерно для п’ятидесятників, адже Волинський
регіон нараховує третину усіх п’ятидесятників
України), не втрачаючи при цьому своїх іманентних
ознак. Успішний розвиток протестантизму у регіоні
забезпечується динамічними формами місіонерської,
інформаційної, соціальної, підприємницької діяльності.
Хоча, актуальними проблемами в регіоні є відсутність
стійкого діалогу між представниками православних
конфесій та політизація релігійного життя. Остання
тенденція є особливо небезпечною, оскільки посилює
конфліктогенний потенціал міжконфесійних відносин.
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The religious life of Volyn region: problems and prospects
The modern world is in a state of rapid departure from the previous outlook.
Therefore, changes in human consciousness greatly affect Christianity, that in the
study of religious prospects of Volyn region is of particular importance. Thus, the
regional confessional model of Volyn is a system of different religious communities, in
which dominates the Orthodox Church. Current problem in the region is primarily the
lack of sustainable dialogue between the representatives of Orthodox denominations,
what leads (and this trend will continue) to conflict situations. The latter fact, along
with the active social activities will conduce to the spread of Protestantism in the
Volyn region.
Keywords: postmodern, Volyn region, religious field, Christianity, confessions.
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Святоотецька традиція:
аскеза і становлення моральнісної людини
Аналізуються традиції отців церкви, їх значення для сучасного розуміння
самоактуалізації, становлення людини як моральнісної істоти. Особлива увага
приділяється формуванню ставлення людини до Бога, розуміння практики
аскетичного життя не як «подолання тіла» (Іоанн Златоуст), але як гідного,
суто духовного життя кожної людини. Виділено три підходи в інтерпретації
поняття «формування особистості», які існують у сучасній науці. Йдеться про
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необхідність зміни особистості та її внутрішніх характеристик, розвиток рівня
її соціалізації; виділяється змістовне наповнення та збагачення особистості, де
формування усвідомлюється як результат розвитку особистості в процесі ціле
покладання; формування особистості розглядається як результат стихійного
впливу на неї оточуючого середовища.
Ключові слова: людина, аскетичне життя, становлення, самоактуалізація,
самоідентифікація, сутнісні сили людини, духовність, релігія, віра, традиції,
культура, соціум.

Політичні, економічні та культурні процеси, що
відбуваються в сучасній Україні загострили проблеми
духовно–соціального характеру. Сучасний період є
кризовим, він є переходом від одного етапу розвитку
суспільства до принципово іншого. Й дотепер системи
соціалізації та виховничі доктрини не містять у собі
цілеспрямованого формування духовних орієнтирів та
моральнісних пріоритетів, які є адекватними тради
ційним українським цінностям. Фактично, це означає,
що в структурі суспільства не представлений культурно–
типовий процес трансляції соціального досвіду як
соціокультурної
інституції.
Відтворення
новими
генераціями стандартів попередніх генерацій викликає
багато питань. Зникають можливості для виховання та
формування культурно–типової особистості.
Духовний стан суспільства безпосередньо пов’яза
ний з процесами виховання, освіти та соціалізації, про
цесами створення духовних цінностей та їх поширен
ням, що характеризує розвиток самого соціуму. Сьогодні
можна говорити про виховання як цілеспрямований
процес переводу культурних, духовних цінностей, які
накопичені людством в індивідуальний план існування,
перевод зовнішнього плану буття у суто внутрішні
характеристики. І освіта, і виховання – це формування
соціально ціннісних, позитивних якостей особистості.
Вони є функціями соціуму, забезпечують стабільність та
розвиток самого суспільства, а також систем діяльності
людини. Ця функція реалізується завдяки процесам
трансляції культури та реалізації культурних норм
у мінливих історичних ситуаціях, на ґрунті нових
матеріальних відносин.
XX и XXI ст. є періодом дослідження феномену
культури і феномену релігії. У сьогоденні актуальним
є розуміння минулого світових релігій, аналізу їх
стану, прогнозів на майбутнє. Соціальна традиція у
розвитку – це головний показник зберігання у просторі
культури. Наслідування традицій – це показник
збереження соціуму, його розвитку, свідчення того,
що суспільство не втратило ціннісний стрижень,
навколо якого формуються колективна ідентичність,
смисловий континуум та наслідування культурних і
релігійних змістів, що й виступає необхідною умовою
життєдіяльності людини і суспільства, соціальної
ефективності як такої. Сьогодення також демонструє
те, що існують серйозні випробування для культурно–
адаптивних можливостей людини – в умовах відриву
від власних традицій ціннісний простір заповнюється
такими ідеями та уявленнями, що створюють ілюзію,
вводять людину у ціннісну оману.
Православ’я за своєю природою є аскетичним.
Не дивно, що в дореволюційній Росії аскетизм і
аскетичне спадщина були досліджені достатньо
ґрунтовно. Неодноразово перекладалися твори отців
церкви і найвідоміших богословів із християнської
аскези. Друкувалося багато літератури, присвяченої
православним старцям. У багатьох дослідженнях
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підкреслювалося, що аскетизм ні в якій мірі не
зводиться до чернецтва, до постів й до ніякого іншого
обмеження плотського життя, а має ширше значення –
є основою, яка визначає поведінку християн у світі,
є ґрунтом для визначення ставлення людини до самої
себе, до інших людей, до соціуму в цілому. Серед
найбільш авторитетних праць, присвячених аскетизму,
написаних до революції, слід виділити наступні:
«Аскетизм по православно–християнському вченню»
С. М. Заріна [1], «Християнська чеснота цнотливості
та чистоти за вченням святих отців і подвижників
Православної Церкви» Г. І. Шиманського [14], «Сенс
християнського подвигу» архієпископа Феодора (Поз
деєвського) [8], «Про значення християнського подвиж
ництва в минулому та сьогоденні» В. Кожевникова [3],
«Догматичні основи християнського аскетизму» П. По
номарева [9].
У радянські роки вивчення аскетичної традиції, як
і в цілому православної думки, було практично перер
вано. Лише з початку 1990–х років знову з’являються
праці, що присвячені дослідженню аскетизму. Однак
як дореволюційні роботи, так і написані в наш час,
присвячені, як правило, богословській проблематиці. У
них висвітлюються богословські основи і богословська
природа аскетизму. Одне з небагатьох виключень –
роботи відомого вченого С. Хоружего, перш за все,
книги «Диптих безмовності» [12] і «До феноменології
аскези» [13], в яких дається філософський підхід
до християнської аскетики. У них християнський
аскетизм розуміється в термінах феноменології та
екзистенціалізму. С. Хоружий розглядає аскетизм як
православну філософію буття людини в світі.
Про соціальні погляди в російському православ’ї
можна дізнатися й із праць, присвячених становищу
церкви в російському суспільстві, взаєминам між
церквою і державою, інтелігенцією. Серед подібних
праць, що вийшли в останні кілька років, можна
виділити такі наступні праці: С. О. Фірсової «Російська
Церква: напередодні змін (1890–1918 рр.)» [11],
Т. Г. Леонтьевої «Віра і поступ: православне сільське
духовенство Росії в другій половині XIX – початку
XX ст.» [4] та ін. Однак такі книги присвячені, головним
чином, реконструкції подій, історичних процесів,
тенденцій. Соціальні погляди, поширені в той час у
православному середовищі, надаються в контексті цієї
реконструкції, епізодично і фрагментарно.
Дотепер соціальні погляди різних представників
російського православ’я в їх цілісності, а також
православна критика культури і громадських тенденцій,
не ставали предметом дослідження. Якщо на них і
посилалися, то, в основному, для того, щоб підтвердити
і продемонструвати процеси, які відбувалися з
російською церквою в мінливих умовах. В такий спосіб,
погляди, які існували в церкві на суспільство і культуру,
виявлялися не більш, ніж реакцією на зовнішні події.
При цьому внутрішні, світоглядні, власне православні
підстави подібних поглядів залишалися нерозкритими.
Це створювало враження, що церква не має ніяких
власних передумов, що ґрунтуються на віровченні й
традиціях, на внутрішніх джерелах, для визначення
свого ставлення до оточуючого її соціального світу.
У науці склалися три підходи в інтерпретації
поняття «формування особистості». По–перше, йдеться
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про необхідність зміни особистості та її внутрішніх
характеристик, розвиток рівня її соціалізації. По–
друге, виділяється змістовне наповнення та збагачення
особистості, де формування усвідомлюється як результат
розвитку особистості в процесі цілепокладання.
По–третє, формування особистості розглядається
як результат стихійного впливу на неї оточуючого
середовища. На нашу думку, всі три підходи й
характеризують різнопланові аспекти формування
людини в конкретній соціальній традиції. Соціалізація
є частиною культури і життєдіяльності. В історичному
плані культура передує соціалізації, але в процесі
онтогенези особистості саме соціалізація виступає
як наслідок культури, формує особистісну культуру
та її активність. Слід також наголосити на особливій
ролі менталітету, у відповідності до природи
людини – загальнолюдської, культурно–типової, у
формуванні особистості як ґрунту цього процесу,
який є конструктивно можливим тільки всередині
культурно–типової соціальної традиції. В якості основи
вітчизняної традиції в процесі формування особистості
слід виділити культурно–типову духовність у конкретній
культурі. Духовність виступає основою для визначення
мети людського життя, цілей життєдіяльності людини
й водночас духовність є ціллю. На жаль, система
культурних цінностей, яка функціонує в Україні й
дотепер ігнорує такі поняття, як «духовність», «дух»,
«душа» та ін. Духовність неможливо звести до релігії
та віри – поруч із уявленнями про віруючу людину
вона містить у собі самоідентифікацію, саморозвиток
і самоактуалізацію, самопізнання людини в системі
«я–ми», рефлексію стосовно форми та ідеалу життя, а
також моральнісні цінності, які повинні реалізовуватися
у відповідності до української культурної традиції.
Ґрунтом для гармонії релігійних, моральнісних,
соціальних та ін. структур свідомості людини є ті
антропологічні засади, що розроблені у Святому Письмі.
Сутність православного вчення – це прагнення щодо
формування людини не стільки нормативної, оскільки
Богоосвяченої, яка самоактуалізується та має чіткі
уявлення про кордони добра і зла, яка реалізує істину
піднесення до Бога. Продовженням традицій Святого
Письма є святоотецька традиція Візантії, яка є основою
для православної релігії. У ціннісному сенсі в межах
цієї традиції формується любов людини до Бога, до себе
самої, до ближніх. І такий підхід не виключає цінність
істини, свободи, самоорганізації. Слід зазначити, що
у візантійській традиції особливо виділяється вчення
Іоанна Златоуста. На його думку, центром соціально–
релігійного та історичного життя є ідея Христа про
життя та мислення; ставлення до власності як до
засобу, але не як до мети життя; критика влади; ідея
гріховності священства і критика церкви за її мирські
прихильності. Святитель Іоанн Златоуст затверджує
традицію формування Боголюдини, при запереченні
людини–бога. Іоанн Златоуст народився в Антіохії–на–
Оронті, столиці Сирії. Антіохія була найкрасивішим
місто, її називали «царицею Сходу». Антіохія буда
синтезатором східних і західних духовно–культурних
цінностей, а т.зв. «антіохійське християнство»
постає модою для аристократів. Антіохія пишалася
своєю духовною спадщиною, яку вона отримала від
апостольських часів. Так, саме в Антіохії послідовники
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Христа вперше стали називатися християнами [Діян.
11: 26]. Факт приналежності Антіохії до християнства
підтверджується історичними свідоцтвами, зокрема,
оповідями церковних істориків про часи правління
імператора Юліана Відступника (361–363 рр.).
У проповідях Іоанна Златоуста можна побачити
культуру тогочасного суспільства, з її релігійними,
моральнісними та повсякденними складовими.
З того часу, як відбулося набуття християнством
громадянських прав, що були затверджені Міланським
едиктом Костянтина Великого, як тільки християнство
було проголошено пануючою релігією і його
прибічниками стали імператор, язичники і, навіть, іудеї,
розпочався масовий перехід у християнство. У багатьох
випадках це відбувалося за суто земними і практичними
інтересами. Зрозумілим є те, що такі християни і
жили, і мислили за своїми попередніми законами,
а в християнстві задовольнялися тільки зовнішніми
правилами. На думку відомого духовного письменника
Ф. Неандера, яку він висвітлює в праці «Життя
Христа», «Златоуст бачив, що у більшості випадків для
поширення прикмет та використання різних оборонних
засобів слугує не тільки звичка та сліпе наслідування
вже тих звичаїв, що встановилися, але найбільше
того – антихристиянські поняття про долю, язичницьку
віру в фаталізм та неподолану силу демонічного
впливу» [15, с. 340]. Як це відбувалося у давнині,
так і в Середньовіччі, положення Златоуста не біли
сконцентровані в спеціальних трактатах, а розсіяними в
його величезній духовній спадщині.
У центрі світоглядної системи Іоанна Златоуста
знаходиться людина як образ та подоба Бога. Бог
надав людині «природний», тобто моральнісний закон.
Виникає питання: що таке природний закон? Йдеться
про те, що Бог надав людині совість – як сумісну звістку
для Бога і людини про те, що є зло, а що є добро. Це
знання є вродженим знанням, знанням від Бога. Нам
не треба вчити, що вбивство – це зло, це відомо від
початку. Людину, її сутність визначено у Святому
Письмі, людина є не тільки такою, яка має руки і ноги
людські, але вона має розум, гідність та благочестя
[2, с. 233]. Коли Іоанн Златоуст характеризує розум
людини, красу людського тіла, то це перетворюється
у нього в гімн людині й Творцю: «Цю істоту (людину)
невелику, величиною у три ліктя і є настільки ж малою
в тілесній силі, в порівнянні з безмовними тваринами,
Він створив найвеличнішою перед усіма завдяки
здатності розуму, подарував їй розумну душу, що й
слугує знаком найвеличнішої шани. За допомогою
цієї здатності людина побудувала міста, подолала
морі, обробила землю, винайшла численні мистецтва,
постала господарем найжорстокіших тварин, і –
що найважливіше та найголовніше – пізнала свого
Творця Бога… Вона єдина з видимих тварей молиться
Богові, їй одній надані одкровення, пізнала багато
таємничого, навчилася небесному; для неї земля, для
неї небо, для неї сонце та зірки, для неї течія місяця,
зміни у порі року та різноманіття погоди, для неї
ростуть плоди, рослини і багато тварин, для неї день
і ніч; для неї послані апостоли та пророки; для неї
часто направляються янголи …» [2, с. 233]. Основою
гуманізму Іоанна Златоуста є християнське розуміння
любові. Будь–яка людина, навіть раб, на думку
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мислителя, є такою істотою, яку любить Бог. Раб і вільна
людина – це тільки назви, але всі люди є богоугодними.
Погляди Іоанна Златоуста на тогочасну культуру
були обумовлені постійним спілкуванням прибічниками
різних віровчень в умовах міського життя, що сприяло
виникненню того дивного синкретизму релігійних
забобонів, які були з діаметрально протилежних джерел.
Дуже поширеним у часи Іонна Златоуста було носіння
амулетів, також процвітала магія, віра в чаклунство,
чудодійні любовні напої та ін. Головною була віра у
диявола, віра в те, що його сила дорівнює силі Бога.
У такому підході багатьох візантійців, в їх тяжінні
до дуалізму, відчуваються впливи маніхейських та
маркіонітських учень. Знання основ християнської віри
було достатньо поверхневим, як і ставлення до понять
християнської етики.
Необхідно зазначити, що в процесі аналізу праць
отців церкви слід ураховувати т.зв. «телеологічний
монізм», тобто таке уявлення, що для будь–якої
діяльності, для будь–якої науки існує одна мета – це Бог.
Діяльність, на думку святих отців, тільки на перший
погляд є різноманітною, але оскільки мета повсюдно
одна – Бог, то діяльність тільки у зовнішньому плані
є різною, а насправді – однаковою. Креаціонізм та
розподіл всього існуючого на Божественне і тварне
буття визначають виділення отцями церкви Бога як
якісно значущого предмета пізнання, а також вчення
про непізнаваність природи (сутності) Бога, в зв’язку з
чим Його Одкровення, яке репрезентовано у Св. Письмі,
набуває особливого значення. Божественні енергії висту
пають як онтологічний ґрунт для дійсного, дослід
ного пізнання людиною Бога, оскільки саме у своїх
іманентних світові енергіях, Бог, за природою трансцен
дентний, може стати доступним тварним істотам.
Особливу увагу слід звернути на ідею «обоження»
як метод набуття Божественної подоби. Цей метод
визначається у християнстві розумінням Бога як
блага. Оскільки Бог є абсолютним Благом і Святістю,
остільки методом Його осягнення є гідне життя
людини за євангельськими заповідями, яке й робить
людину, її здатності, універсальними. Християнське
уявлення про людину як образ Божій є антропологічним
ґрунтом можливості та необхідності пізнання Бога.
Людина здатна пізнати Бога, тому що знання про
нього іманентно присутні в її природі як природі
Богоподібній. Водночас, в зв’язку з тим, що Бог є благом
у нескінченності, необхідність подальшого пізнання
Бога є першочерговим завданням для людини, на якому
би ступені розвитку вона не знаходилася.
У християнській антропології особлива увага
зосереджена на гріхопадінні, яке розглядається як таке,
що змінило природу людини, внесло певне корегування
мети людського життя. Мета й формулюється як
спасіння, позбавлення від гріховності, яка заважає
піднесенню до Бога. Метод – це гідне життя, яке
набуває форми аскетизму, що й усвідомлюється як
боротьба з пристрастями, ницістю, плоттю і т.п.
Із дуалістичного ставлення до буття людини у світі
виникає і подвійне ставлення православної аскези до
всього мирського. Так, наприклад, уявлення про тіло
і про плоть розрізняються ще в «Києво–Печерському
Патерику» [7], де плоть розглядається як гріховність, а
тіло як прояв нескінченної Премудрості творця. Також
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визнається, що знання, не тільки духовне, але й мирське,
надано людям Богом. Аскеза має відношення до людини,
з одного боку, як до слабкої істоти, а з іншого – вона
є чудовим творінням Бога. Слід зазначити, що така
подвійність не доходить до протиріччя. Важливим є
також ставлення православних аскетів до проблеми
передвизначення і свободи людини. Всі події, що всже
відбулися, відбуваються та будуть відбуватися визначені
Богом, нам не відомо, якими будуть наслідки цих подій,
їх значення для кожної людини і для всіх людей. Такі
міркування є основою скептичного аргументу – що
би ми не робили, якою би сильною не була віра, але
людина нічого не може змінити. Якщо все визначено
Богом, тоді й всі вчинки людини також передвизначені.
У православній антропології ця проблема переноситься
з теоретичної площини до практичної. Передвизначення
у православ’ї розглядається як прояв низької
християнської моральності. Що стосується аргументації,
то неправильною є постановка самої проблеми, вона
характеризується як результат мудрування плоті. Як
тільки людина вірить по–справжньому, то ця проблема
зникає. Більше того, лише віра та гідне життя мають
принципове значення. Окрім того, гідне життя, а тим
самим і наш вільний вибір у такому житті є вищим,
ніж Божественне передвизначення. На думку Ігнатія
Брянчанінова [10], Божественне передвизначення не
має ніякого впливу на діяльність людини, а також не
може мати жодного впливу на наслідки цієї діяльності,
на порятунок і загибель людини. Поведінка людини –
це керування розумом і свободною волею, а головне –
Божественним Одкровенням. Тільки гідне життя
людини має смисл, від цього залежить її спасіння, або її
загибель.
Висновки. Центральним пунктом християнського
віровчення є Боговтілення, яке має принципове
значення і для святоотецької гносеології, оскільки після
Боговтілення й виникає церква, завдяки якій людина
може змінювати стани власної свідомості й перейти на
якісно новий рівень, рівень безпосереднього, дослідного
пізнання Бога.
Х–ХІ ст. на українських землях – це період, коли
християнсько–євангелична і святоотецька традиції
постали основою для засвоєння християнських поло
жень. Парадигма християнства–православ’я характе
ризується збереженням інваріанта язичництва та його
поєднання з інваріантом візантійського походження.
До інваріанта язичництва є приналежною інтенція на
всезагальну і множинну істину, оптимізація початку
«ми – я». До інваріанта за візантійським типом
приналежною є цінність сумісної праці церкви і
держави,обґрунтування правничих положень на основі
християнських догм. До українського православ’я
відноситься реалізація Божого царства у серці кожної
віруючої людини і небесного на Землі, «тут і тепер»;
обґрунтування влади і приватної власності; колективізм.
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Patristic tradition: austerity and moral formation of the person
This article analyzes the traditions of the church fathers, their importance for the
modern understanding of just updating, becoming a man of moral beings. Particular
attention is paid to the formation of man’s relationship to God, the understanding of
the ascetic life is not as «overcoming the flesh» (Joann Chrysostom (silver–tongued
orator), but decent, especially the spiritual life of each person. Three approaches to
interpreting the term «identity formation» that exists in modern science. It is about the
need to change the personality and its internal characteristics, the development level
of socialization; released content and enrichment of personality, where the formation
is recognized as a result of the individual in the whole process of laying; identity
formation is considered as a natural result of the impact on its environment.
Keywords: man, ascetic life, development, self–actualization, self–identification,
essential powers of man, spirituality, religion, faith, traditions, culture, society.
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Філософське осмислення проблеми
формування екологічної культури
Досліджується проблема формування екологічної культури як імператив
виживання сучасної людини. Нехтування вимог збалансованої взаємодії в усіх
ланках ланцюга людина–суспільство–природа означатиме неминучу екологічну
катастрофу для людства у глобальному масштабі. Процес формування
екологічної культури розглядається на двох рівнях – індивідуального та
суспільного буття з виокремленням особливостей кожного з рівнів. Зокрема,
рівень індивідуального буття передбачає формування духовної культури
(філософської, політичної, правової, естетичної, фізичної), вияву особистих
зусиль та моральної відповідальності кожного. Рівень суспільного буття
складають взаємоузгоджені дії органів державної влади та інститутів
громадянського суспільства в процесі формування екологічного мислення та
екокультури громадян. Результатом цього процесу мають стати екологічні
соціальні та виробничі відносини, екологічне мислення та екологічно спрямована
діяльність, екологічні інститути і, найголовніше, екологічне виховання та
освіта. Для оптимізації процесу необхідне залучення нових науково–технічних
досягнень та розвинених технологій.
Ключові слова: екокультура, екологічне мислення, екологічна діяльність,
екологічне виховання.
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У філософії поняття культури визначається як
спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності,
який є вираженням продуктів матеріальної і духовної
праці в системі соціальних норм, в духовних цінностях,
в сукупності відносин між людиною і природою і
ставленні до самих себе. Ще одне визначення культури –
прояв людської свідомої діяльності. Така свідомість
являє собою ступінь свободи людини по відношенню до
природної і соціальних потреб. Культура як соціальне
явище в загальному вигляді може бути визначена як
«спосіб життя» людини та суспільства в цілому. Можна
сміливо стверджувати, що культура є найважливішим
компонентом, а разом з тим і найважливішим
показником рівня розвитку людської цивілізації.
Перед сучасним суспільством стоїть вибір: продов
жувати жити звичним життям, нехтувати природою
як середовищем власного (і не лише) існування, або ж
докорінно переосмислити та змінити спосіб життя й
берегти природне середовище. Слід зауважити, що в
першому випадку на людство неминуче чекає екологічна
катастрофа; в другому випадку людство повинно
перебудувати світогляд, переосмислити матеріальні та
духовні цінності і, насамперед, зуміти сформувати нову
екологічну культуру (далі екокультура).
Отже, екокультура має стати органічною і
невід’ємною частиною мислення і діяльності людини,
що співвідносяться з природним середовищем.
З впевненістю можна сказати, що це твердження
актуалізується в сучасності, коли невід’ємною умовою
виживання людства постає шанобливе ставлення до
природи та її самоцінності. Тому, найважливішим
показником рівня культури суспільства слід вважати
не тільки ступінь його духовного розвитку, а й те,
наскільки моральним є населення, на якому рівні
знаходиться запровадження екологічних принципів
в діяльності людей, що зроблено для збереження та
відтворення природних багатств.
В культурології екокультурою називається компонент
культури суспільства, до складу якого входить оцінка
засобів, за допомогою яких здійснюється безпосередній
вплив людини на природне середовище, а також засоби
духовно–практичного освоєння природи: відповідні
знання, матеріальні та нематеріальні цінності, культурні
традиції.
Сутність екокультури, на думку Б. Т. Ліхачьова, слід
розуміти як органічну єдність екологічно розвиненої
свідомості, емоційно–психічних станів та науково
обґрунтованої вольової діяльності. Поняття екокультури
має тісний зв’язок з поняттям особистості в цілому, з
різноманітними її якостями, проявами та особливостями.
Так, осмислення і розуміння значення особистості
в суспільстві розкриває філософська культура. За
допомогою політичної культури регулюється екологічна
рівновага між людською діяльність та природним
середовищем. Обмеження та встановлення законодавчих
рамок у взаємодії людини з природою – це правова
культура. Створення умов, що сприяють емоційному
сприйняттю краси та гармонії – це естетична культура.
Фізична культура пояснює та орієнтує особистість
на ефективний розвиток власних природних сил. Всі
перераховані компоненти в своїй взаємодії й становлять
екокультуру [1]. Отже, поняття «екокультура» охоплює
все те в собі, що сприяє збереженню і розвитку
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системи «людина–природа». З поняттям «екокультура»
тісно переплітається термін «екологія культури», який
виокремився в соціальній культурі, та в рамках якого
усвідомлюються шляхи, що сприяють збереженню
і відновленню різноманітних елементів культурного
середовища, які створювались людством протягом всієї
його історії.
Отже, екокультура – це морально–духовна сфера
життєдіяльності людини, що характеризує самобутність
та своєрідність її взаємодії з природним середовищем і
включає в себе систему наступних взаємозв’язаних ком
понентів: екологічну свідомість, екологічне ставлення
та діяльність. Особливим елементом такої системи слід
вважати екологічні інститути, діяльність яких спрямована
на підтримання і розвиток екокультури як на рівні
суспільної свідомості, так і свідомості кожної людини.
На сьогодні екологічна криза посилюється, тому і
виживання людства наразі залежить від зусиль усього
людства. Успішному усуненню цієї загрози може
сприяти лише трансформація суспільного мислення та
надання повсякденній людській діяльності екологічної
спрямованості. Щоб досягти такого переходу, в першу
чергу потрібно, щоб людство усвідомило закони
збереження та відтворення природних ресурсів, і ці
закони мають стати для людства правилами практичної
діяльності. На сьогодні поки ще існує протиріччя між
матеріальним виробництвом та екокультурою, проте
людство робить важливі кроки задля подолання такого
згубного протистояння [1].
Людство за весь час свого існування жило без
розвиненого екологічного мислення, без усвідомленої
екологічно орієнтованої діяльності. Станом на сьогодні
екокультура перебуває на етапі становлення. Деякі вчені
позначають прогресивний різновид екокультури як
«гуманістичний («ноосфер ний») тип». Хоч цей новий
тип екокультури тяжко проходить стадію становлення,
проте поєднує в собі всі основні компоненти: екологічні,
соціальні та виробничі відносини, екологічне мислення
та екологічно спрямовану діяльність, екологічні інсти
тути і, найголовніше, екологічне виховання та освіту.
Також слід зазначити, що без справжньої демократизації
суспільства, без всеохоплюючої гуманізації відносин
між людьми, між країнами і народами становлення
гуманістичного типу екокультури неможливе.
На сьогоднішній день, всі поняття, які мають прямий
чи опосередкований зв’язок з екокультурою, не в повній
мірі утвердились в області виробничих відносин, та
більш того, не завжди мають однакові тлумачення.
Проте не можна вважати, що в даному питанні людство
стоїть на місці. Показово, що спрямована діяльність з
екологічним ухилом не тільки зародилась, а вже активно
запроваджується майже у всіх галузях виробництва,
і в першу чергу в промисловості (такій як хімічна,
нафтовидобувна, переробна, атомна та інші). Новою
еко–тенденцією сьогодні є використання екологічно
чистих джерел енергії, підвищення промислової зацікав
леності до безвідходного виробництва. Варто зауважити,
що великим досягненням є створення та сприяння функ
ціонуванню спеціальних служб, що ведуть регулярні
спостереження за якістю навколишнього середовища.
Серйозні зрушення торкнулись і соціально–полі
тичної сфери. Державними органами влади все більше
приділяється уваги питанню екології, посилюється
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нормативно–правова база, що регулює екологічні
відносини.
Екологічні
установи
та
організації
зміцнюють свої функціональні позиції, частина з них
наділена значними владними повноваженнями. Широко
розповсюдилась діяльність екологічних рухів та партій,
засоби масової інформації постійно висвітлюють
проблемні ситуації між людиною, суспільством та
природою. Незмінною характеристикою зростання
екокультури служить наявність не тільки правових норм,
але й становлення моральних критеріїв екологічного
існування. Одну з найважливіших ролей тут займає
відповідальність людини як здатність свідомо та
самостійно приймати зобов’язання перед природою,
суспільством, перед собою, та як результат – з боку
суспільства – несення відповідальності за скоєні діяння;
з власного боку – докори сумління тощо.
Наукова література в області екокультури, зазвичай,
виділяє два її напрямки: матеріальна (сюди входить
будь–яка форма взаємодії між суспільством і природою,
а також результати такої взаємодії) і духовна (до цього
напрямку належать: еко–знання, вміння, навички та
ін.). Стосовно змісту еко–відносин, то тут слід виділити
наступні елементи: соціально–екологічні відносини
(відносини між людьми в середовищі проживання
і побічні наслідки таких відносин на природне
середовище); реально–практичні відносини (сюди
входить людське відношення до природи, відносини,
що виникають в процесі матеріально–виробничої
діяльності, та які тісно пов’язані з привласненням
природних ресурсів людиною).
Важливим аспектом, який входить до складу еко
культури особистості, є проблема екологічного мислення
людини. Розвиток нового екологічного мислення тісно
пов’язаний з нашим усвідомленням безперспективності
майбутнього людства через невирішеність екологічних
проблем. Екологічне мислення вимагає відмовитись від
егоїстичних споживчих установок, від досягнення коротко
часних цілей і матеріальних вигод. Сучасне екологічне
мислення має бути «демократичним», основуватись на
загальнолюдських цінностях, орієнтованих на історичну
перспективу, а не на короткочасний корисливий інтерес.
Ще одна важлива складова нового типу мислення –
це звернення до глибокого, серйозного осмислення
глобальної екологічної ситуації в світі, потреба залучення
нових науково–технічних досягнень та розвинених тех
нологій. Стосовно ситуації в країні, тут важко не помі
тити, наскільки ми і у власній свідомості, і у діях
пасивні: політичні пристрасті та соціальна криза відтіс
няють на задній план екологічні проблеми. На сьогод
нішній день ситуація набуває критичного характеру.
Висновки. Тому для розвитку та підтримки нової
екокультури суспільству необхідні спеціальні соціальні
інститути, в першу чергу – це наукові та управлінські
установи й підприємства екологічного профілю. Крім
того, інститути громадянського суспільства, діяльність
яких набагато більш активна та варіативна. Особливе
місце серед них посідають засоби масової інформації,
від яких в значній мірі залежить формування масової
суспільної екологічної свідомості, здійснення освітньої
функції, що є найважливішим фактором формування
екокультури в цілому. Крім того, розвиток екокультури
залежить від кожної людини, від її індивідуального
способу життя, мислення та відношення до природи.
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Philosophical reflection problems of formation of ecological culture
The article investigates the problem of formation of ecological culture as a
survival imperative of modern man. Ignoring the requirements of balanced interaction
at all levels of the chain man, society and nature will mean an imminent environmental
disaster for mankind globally. The process of formation of ecological culture sees
at two levels – individual and social life of the distinguishing features of each of
the levels. In particular, the level of individual existence involves the formation of
spiritual culture (philosophical, political, legal, aesthetic, physical) manifestation
of personal effort and moral responsibility. The level of social life makes mutually
actions of state authorities and civil society in the process of ecological thinking
and ecological culture of citizens. The result of this process should be social and
ecological relations of production, ecological thinking and environmentally focused
activities, environmental institutions and, most importantly, environmental education.
To optimize the process necessary to attract new scientific and technical achievements
and advanced technologies.
Keywords: ecological culture, ecological thinking, ecological activities,
environmental education.
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Соціальні цінності і функціональні
завдання освітньої комунікації
(філософське осмислення)
Здійснений аналіз ціннісних та функціональних характеристик освітньої
комунікації. У певному стосунку саме освітня комунікація є чи не найбільш
досконалою і розвиненою з–поміж інших видів комунікації – а тому може
розглядатися як цільова причина для них, тобто як та найрозвиненіша форма
комунікації, у якій знаходять свій найкращий вияв ті потенції, які закладені

233

Випуск 116

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

у простіших проявах комунікації. Освітня комунікація якраз і є тою сферою,
тим плавильним тиглем для функцій, у якому учасники цієї комунікації при
вирішенні конкретних освітніх завдань сприяють свідомо чи мимовільно
зустрічам, конфліктам, зчепленню і набуттю чіткості гештальту для
різного роду функцій. Саме у освітній комунікації отримують шанс нові
найнесподіваніші союзи функцій, так само як зазнають краху інші, здавалося
би століттями і тисячоліттями перевірені подібні союзи. Саме у освітній
комунікації зустрічаються ті соціальні практики, які, як правило, залишаються
самі по собі автономними і недоступними для критики і нового раціонального
дизайну. Запропоноване визначення понять «комунікація» (родового) і
«соціальна комунікація» (видового) та «освітня комунікація» (спеціального).
Здійснено аналіз комунікації на трьох рівнях: екзистенційному, рамковому та
інституційному. Елементарна комунікація з її базовими операціями наявна
також на всіх, навіть найвищих рівнях, однак на усіх вищих рівнях ці загальні
параметри комунікації перетворюються на складову більш організованих
видів комунікації, які потребують додаткових, складніших операцій, які ніби
надбудовуються над простими. Екзистенційна комунікація є властивою лише
людині, а у вузькому сенсі слова – людям лише у їхніх найкращих проявах. Відкриті
у соціальній біології рамкові закономірності розгортання комунікації чинні і для
суспільства, хоча у людському світі вони суттєвим чином трансформуються у
своєму здійсненні. Цінності треба завжди розуміти інституційно.
Ключові слова: комунікація, освітня комунікація, соціальна комунікація,
соціальні цінності, функціональні завдання, екзистенційна комунікація, рамкові
умови здійснення комунікації, соціальні інститути.

Освітня комунікація – доволі новий термін для
філософії освіти, як, втім, і комунікація для філософії.
Однак, не викликає сумнівів, що комунікація є родовим
поняттям щодо освітньої комунікації. При цьому
«середнім терміном» буде «соціальна комунікація».
Тому для визначення освітньої комунікації звернемося
спочатку до визначення родового (комунікація) і
видового (соціальна комунікація) понять. При цьому
акцент ми будемо робити на ціннісні і функціональні
характеристики у їхньому взаємозв’язку. Втім,
насамкінець спробуємо зробити деякі висновки з
отриманого розуміння освітньої комунікації для більш
поширених її видів і самого родового поняття.
Ми припускаємо, що у певному стосунку саме
освітня комунікація є чи не найбільш досконалою
і розвиненою з–поміж інших видів комунікації – а
тому може розглядатися як цільова причина для них,
тобто як та найрозвиненіша форма комунікації, у
якій знаходять свій найкращий вияв ті потенції, які
закладені у простіших проявах комунікації. Тут ми
схильні вбачати ту логіку, яку виробив Макс Шелер
у свої праці «Становище людини в космосі» [24] для
аналізу життєвого пориву, який отримує різні свої вияви
у залежності від того, яка життєва форма ставить перед
ним функціональні завдання. За Шелером, найбільш
важкі і водночас найбільш продуктивні функціональні
завдання перед життєвим поривом ставить дух за
допомогою цінностей. Таким чином, наше дослідження
буде спробою застосувати логіку життєвих форм Шелера
до проблематики комунікації.
Ми будемо сполучати аналіз комунікації на трьох
рівнях: екзистенційному, рамковому та інституційному.
Чим більш розвинені форми комунікації ми будемо
досліджувати, тим більшою мірою будуть задіяні всі
три рівні, однак у найпростішій і найпоширенішій
комунікації ці три рівні представлені також у
найпростішій або навіть біологічній прото–формі.
Так, наприклад, екзистенційна комунікація є
властивою лише людині, а у вузькому сенсі слова –
людям лише у їхніх найкращих проявах. Однак, коли
Карл Ясперс говорить про межові стани [26] як такі, що
пов’язані з екзистенційною комунікацією [27], то у такі
стани виживання потрапляють час від часу усі життєві
форми. Однак, навіть у людини такі стани не завжди
породжують екзистенційну комунікацію у вузькому
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сенсі слова – людина також може не піднятися до власне
людської комунікації, а залишитися на біологічному
рівні взаємодії: так, етологи відзначають посилення
суто біологічних базових потягів, таких як інстинкт
розмноження. У більшості людей загострюється
інстинкт виживання, а також зумовлений ним інстинкт
ворожості, як це описував ще Георг Зіммель [9]. Ці
найпростіші форми взаємодії можна спостерігати ще у
найпростіших формах життя – ще не як інстинкти, а як
їх прототипи – певні алгоритми селективної поведінки.
Саме селекція постає тією універсальною функцією,
яка впорядковує взаємодію, яка типізуючись стає
найпростішою і найпоширенішою комунікацією. Варто
звернутися до теорії еволюції, щоби прийняти цю логіку
поступового ускладнення і зростання диференціації у
здійсненні міжособової комунікації, а не реактивного
стрибка з «царства природи» у «царство людини».
Серед останніх важливих праць простою мовою цю
логіку еволюції засобами, отриманими на основі
найсучасніших досліджень, подає Джеррі Койн [10].
Що стосується рамкового рівня комунікації, то
у своєму спеціальному дослідженні рамкових умов
суспільного розвитку [29], а також у своїй монографії,
присвяченій системному підходу у соціальному пізнанні
[3], ми вже торкалися цієї теми, хоча і в дещо ширшому
контексті. В цілому, все ж можна застосувати тут ті ж
самі аргументи – природничі в цілому і антропологічні
передусім вимоги до комунікації виявляються чи не
найбільш універсальними з усіх можливих. Звертаючись
до праць з соціальної біології, ми можемо бути цілком
певними, що відкриті там закономірності розгортання
комунікації чинні і для суспільства, хоча й у людському
світі вони суттєвим чином трансформуються у
своєму здійсненні. У етологів, цих вузьких фахівців з
проблем соціальної поведінки у тварин – від Конрада
Лоренца [11] та Ніколаса Тінбергена [19] і до Дейдри
Барет [28] – ми не знайдемо суттєвих відхилень
від цієї тези: відмінності полягають лише в оцінці
ступеню трансформації, а не у визнанні її наявності
чи неминучості детермінації комунікації природними
чинниками. Інша справа, як філософи, такі як Філіп
Дескола [8], Жан–Марія Шефер [25] чи інші нині
пояснюють, чому природні чинники отримують цю
трансформацію і наскільки глибокою вони її оцінюють.
Дійсно, багато часу пройшло від висунення Людвигом
Гумпловичем [7] дещо наївної тези про домінування
природничих законів у функціонуванні людського
суспільства та подібних до неї надто сміливих
інтерпретацій ніцшеанства у дусі чи то раннього
Герберта Спенсера, чи то хибно витлумаченого Чарльза
Дарвіна – як от у Ганса Файгінґера [20].
Навпаки, на прикладі досліджень британського
етолога Девіда Мак–Фарленда можна говорити навіть
про хоча й дещо умовну, але евристично корисну оцінку
поведінку тварин у термінах людських соціальних
інститутів – від інституту сім’ї [15, с. 109–154] і до
економічних інститутів [15, с. 402–405], а також навіть
культурні аспекти поведінки тварин [15, с. 468–472].
Мак–Фарленд також звертає увагу на соціальну
комунікацію між представниками різних біологічних
видів [15, с. 366–370], що не завжди визнають навіть
самі етологи, не кажучи вже про деяких соціальних
філософів, які навіть взаємодію людей з домашніми
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тваринами схильні виводити за межі соціальної
комунікації. Особливий інтерес становить аналіз цим
дослідником біологічних засад навчання [15, с. 280–319],
що також руйнує стереотипи щодо винятково людських
прерогатив у цій сфері, однак натомість розкриває
широкі можливості для врахування впливу біологічних
чинників на освіту, у тому числі їхнього можливого
свідомого використання у процесі освітньої комунікації
у людському суспільстві.
Те, що природничі умови лише рамково обмежують
людську поведінку, а не визначають її зміст, здається,
ні в кого не викликає нині великих сумнівів. Ще більш
радикальним підтвердженням часткової дії на людську
поведінку природничих законів виступає такий різновид
трансформації людиною природничих чинників, як
їхня поступова, але неухильна інтеріоризація у вигляді
соціально визначених норм. Так, нині навіть свою
стать індивід може коригувати за допомогою соціально
забезпечених засобів (і медичних процедур) – тоді як у
далекі часи все починалося з абеткових істин подолання
стихійного проміскуїтету за допомогою різноманітних
табу як соціальної норми. Але як табу не відкидало
задоволення сексуальних потреб індивіда, а лише
надавало йому соціальної форми, так і сучасна культура
не є запереченням дії природних чи антропологічних
законів (еволюції, гравітації чи якихось інших), а лише
спробою спрямувати їхню дію у культурне і соціально
корисне русло, перетворивши з природної стихії на
суспільний ресурс. Таким чином, мова йде не про
здобуття соціального характеру поведінки, а лише про
надання їй культурної форми – починаючи від мотивації
залучення і завершуючи споживанням здобутків.
Як бачимо з вище наведених прикладів, соціальні
інститути також не є чимось сконструйованим
людиною так би мовити «з нуля» і презентованим
суспільству у готовому вигляді – так, як це виглядало
згідно філософської метафори Томаса Гоббса з його
переключенням з режиму «природного стану» на режим
«суспільного договору» [6]. І все ж, варто зробити
декілька зауважень щодо специфіки інституційних, чи
правильніше – прото–інституційних аспектів соціальної
взаємодії на суто природному (як «до–людському»)
етапі функціонування соціальної комунікації. Ясна
річ, що соціальних інститутів у людському сенсі – з
усіма їх культурними атрибутами – у світі природи
не існує. Однак, етологи настільки впевнено говорять
про домінування і підпорядкування, ієрархічність
стосунків та функціональний поділ соціальних
завдань, сталі ролі батька й матері у сім’ї – з усіма
нюансами специфіки для кожного виду, що порівняння
з соціальними інститутами людини неминуче. Більше
того, саме ці соціальні інститути розкривають той
ємний організаційний потенціал соціальних відносин
у природі, з якого і виростають закономірно людські
соціальні інститути. На фоні все більш докладних
досліджень цього потенціалу зникає враження прірви
між людиною та іншими розвиненими формами
соціального життя – навпаки, виникає враження лише
невеликого кроку вперед, навіть півкроку, який зробила
людина на початку еволюції Homo Sapiens. Відразу
спливає у пам’яті роман Веркора «Люди чи тварини?»
[5], у якому виявляється, що межа між людьми і
світом природи майже невловима і до того ж багато
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у чому рухлива. Чи не єдина чітка межа, яку нелегко
встановлює все ж, як здається, автор – наявність у
людини цінностей. Цінності треба завжди розуміти
інституційно – і тоді не буде помилок ані з тим, що
варто називати цінностями, ані з тим, що – інститутами.
Цінності – не просто бажання чи схильності, які
мають так чи інакше усі живі істоти (нехай навіть
у найпримітивнішому вигляді життєвих поривів),
цінності мають бути визнаними в ідеалі, або хоча би
претендувати на визнання – в принципі. Для цього
вони мають бути по самій своїй суті придатними для
форматування у соціальні норми – те, що може бути
визнаним або не визнаним. Тут важливо, щоби цінності
могли бути форматованими у різні, і навіть бажано
альтернативні варіанти норм – тоді вони здобувають
свою смислову, символічну природу, властиву саме
людині. Інститути, у свою чергу, мають бути ціннісно
насиченими – вони мають приваблювати, а ще краще –
зваблювати. Інакше інститути перетворяться на
репресивні практики (описані Мішелем Фуко [21]) – у
що вони завжди ризикують врешті–решт виродитися:
якщо не цивілізаційно чи глобально, то у кожному
індивідуальному випадку зокрема. У світі природи таких
загроз не існує, оскільки відсутні і цінності, і інститути.
Однак, декому завжди хочеться приписати тваринам
або дружбу, любов і відданість, або навпаки – звірячу
жорстокість і цинізм. У обох випадках це бажання
невиправдане по суті, хоча у тварин дійсно є щось
дуже схоже у поведінці, особливо, якщо тварина
отримує виховання у людини. Про це можна знайти
багато цікавого у Марка Роулендса [30], однак там же
можна знайти ще більше цікавого про вплив тварини на
людину. Не лише людина по–своєму соціалізує тварину,
але і навпаки – в усякому разі до певної міри. Однак,
завжди залишається межа, за якою індивідуальні впливи
не успадковуються у інституційний спосіб, або ж те,
що ми сприймаємо як інститути у тваринному світі,
виявляється переважно успадкованими і базованими
на інстинктах схемами поведінки. З іншого боку –
заслуговує на окреме дослідження, якою мірою людські
інститути також спираються не лише на символічні
структури культури, але й на тваринні інстинкти та інші
суто біологічні характеристики самої людини.
Варто перейти до визначення відмінностей між
комунікацією та соціальною комутацією. Вище ми
переважно намагалися вирізняти природні форми
соціальної комунікації від суспільних її форм, тоді
як відмінності комунікації від соціальної комунікації
є наскрізними для всіх форм соціальної комунікації,
однак найпростіша комунікація все ж, імовірно, наявна
і там, де ще не може бути соціальності, тобто на
рівні взаємодії елементарних живих форм – мікробів,
бактерій тощо. На такому найпростішому рівні теж
відбувається обмін інформацією, а також, як ми вже
згадували вище – селекція та диференціація. Соціальної
якості така взаємодія набуває, коли утворюються
спільноти живих форм з внутрішньою диференціацією
функцій цих спільнот, тобто коли утворюється те,
що можна охарактеризувати метафорою соціального
організму. Елементарна комунікація з її базовими
операціями залишається і на всіх, навіть найвищих
рівнях (досить звернутися до аналізу комунікації
як опрацювання інформації у соціальних системах
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Нікласом Луманом [13]), однак на усіх вищих рівнях
ці загальні параметри комунікації перетворюються на
складову більш організованих видів комунікації, які
потребують додаткових, складніших операцій, які ніби
надбудовуються над простими.
Коли мова заходить про обмін інформацією,
очевидно, що існують не лише соціальні, але й
інші системи такого обміну, які мають складнішу
організацію. Коли йде мова про біологічний організм
як про систему, про психічну систему [12] – все це ті
види комунікації, які тісно пов’язані і багато в чому
взаємно переплетені з соціальним видом комунікації,
однак вони не можуть бути редуковані одна до іншої.
Нам важко чітко аналітично робити таке розмежування,
оскільки у суспільстві ці види комунікації надто тісно
функціонально взаємно залежні. Суспільство постає як
тотальність, у якій зливаються різні види комунікації.
Така тотальність формувалася дуже поступово – до
її утворення і посилення причетні функціонування
людської свідомості з її особливим видом внутрішньої
комунікації завдяки самосвідомості, а також створені
людиною технології, які передбачають як у своєму
функціонуванні, так і у подальшому еволюційному
розвитку людини обов’язкове залучення усіх вищезга
даних різновидів комунікації. Інформаційні технології
постають як одна з найбільш досконалих таких техно
логій, які досягають видимості високого ступеню
незалежності від інших видів комунікації. Однак, ця
видимість не може насправді заперечити таку залеж
ність – ані у обставинах походження інформаційних
систем, ані у їхній критичній залежності від поточного
(нехай навіть не постійного, а періодичного) контролю
за перебігом комунікації у таких системах, ані – най
головніше – у призначенні цієї комунікації, яка сама
по собі не має і не може мати мети, а лише її імітацію.
Втім, така імітація незалежності інформаційних техно
логічних систем комунікації сприяє виникненню ілюзії
можливості комунікації поза живих форм – як нібито
обміну інформацією між неживими об’єктами. Такий
обмін можна вбачати, однак його реальна присутність
ніяк не більша за присутність злих чи добрих духів у
камені з точки зору первісної людини. Така імітація
має своєю основою не більше, ніж антропоморфізм,
приписування людського нелюдському, але як правило
навіть менше – тобто приписування неживим об’єктам
властивостей живих, тобто гілозоїзм (приписування
властивостей душі, сучасною мовою – панпсихізм)
або панвіталізм (приписування властивостей життя).
Насправді
ж
електромагнітне
протягування
та
відштовхування, інші фізичні взаємодії і навіть хімічні
реакції зовсім не означають обміну інформацією, але
являють собою складні види змішування неживих
об’єктів, які мають ознаки набуття впорядкованих форм,
які хибно іменують самоорганізацією. Наприклад,
метафоричне застосування терміну «самоорганізація»
синергетиками при дослідженні природничих об’єктів
призвело у подальшому до великої плутанини з
приписуванням живим формам синергетичних законо
мірностей як визначальних і намаганням форми
організації живого пояснювати формами псевдо–
організації неживого. Насправді ж, термін організація
можна застосовувати лише до комунікації живих форм,
причому на певному рівні їхньої еволюції.
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Взагалі, не варто об’єктивувати і гіпостазувати ту
обставину, що спостерігач вбачає у неживих об’єктах
інформацію, чи навіть обмін інформацією, тоді як самі
по собі спостережувані природничі об’єкти залишаються
кантівською «річчю–в–собі». Інформація виникає
лише там, де є комунікація, тобто у світі живого:
саме живе надає неживому значення інформації, коли
споживає його у той чи інший спосіб, а особливо
робить складовою внутрішньої будови живого. Не існує
інформації самої по собі, поза комунікації.
Лише тепер, коли ми уникнули ризику потрапити
у непорозуміння у зв’язку з можливістю некоректних
приписувань соціальній комунікації властивостей
більш простих форм комунікації або інших її видів,
а особливо – уникнули небезпеки характеризувати
соціальну комунікацію у термінах взаємодії неживих
об’єктів, можна переходити до аналізу специфіки
комунікації освітньої.
Передусім, варто зауважити принципові відмінності
у оцінці комунікації з позицій двох відмінних
парадигм – парадигми дії і парадигми комунікації. Про
це ми спеціально і досить докладно писали у окремій
статті [4], тому зараз лише наголосимо на кількох тезах.
По–перше, у комунікації суб’єкт дії перетворюється на
учасника комунікації, а тому тут недоречно говорити
про суб’єктивні стратегії, проекти тощо, не розглянувши
можливість їхнього перетворення на предмет визнання і
переосмислення у комунікації. Це стосується, передусім,
необхідності
обмеження
значущості
класичної
педагогічної дії та побудованої на ній класичної
педагогічної парадигми, коли ті, хто навчаються є
безумовним об’єктом і пластичним матеріалом в руках
вчителя–суб’єкта. По–друге, варто акцентувати увагу
на впливі на умови здійснення комунікації, а не на
саму комунікацію, яку неможливо передбачити, але
цілком можливо частково програмувати – за допомогою
створення відповідних вихідних умов та поточному
контролю за ними та необхідній їх супутній корекції.
Це чи не найкраще ілюструє навчальний процес, де
вироблення чіткої навчальної програми є необхідною,
хоча і не достатньою умовою успіху освітнього процесу.
Специфіка комунікації у людському суспільстві
полягає у тому, що вона потребує від її учасників
попереднього досвіду власної суб’єктності – як
у Фрідріха Ніцше Заратустра проходив стадію
усамітнення перед тим, як повернутися до людей
[17]. Щоби прийти до власне людської комунікації як
комунікації свідомо налаштованої, або щонайменше
свідомо прийняти вже кимось свідомо налаштовану
комунікацію, необхідне прийняття власної суб’єктності –
своєрідна ініціація буття людиною. Лише набуття
статусу суб’єкта надає здатність до дії – суто людського
атрибуту. Спочатку у людини формується стихійна
суб’єктність, яка згодом частково або переважно
переходить у свідому суб’єктність, набуття статусу
персональності. Тому відмова від парадигми дії
не означає відкидання дії або пов’язаної з ними
суб’єктності, але означає включення досвіду дії і
досвіду суб’єктності у досвід комунікації як базовий.
Такий досвід комунікації удосконалюється паралельно з
досвідом суб’єктності, а не приходить на зміну досвіду
суб’єктності на певному етапі розвитку особистості.
Однак, свідоме надання пріоритетності комунікації
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перед утвердженням своєї суб’єктності – дійсно є
етапом у її становленні (у тому числі й становленні як
суб’єкта – про що, власне, і писав Ніцше).
Людина ще до народження, як і будь–яка соціальна
істота, вже включається у комунікацію: як курка
розмовляє останні тижні зі своїми курчатами у яйцях,
які вона висиджує, так і вагітна жінка свідомо чи
несвідомо подає сигнали своїй майбутній дитині,
передусім – виявляючи своє ставлення до неї. Як і
курка, жінка може (лише від її культури залежить,
наскільки вона це здійснює) готувати свою дитину до
життя після народження. Втім, на відміну від курки,
жінка може робити це і (різною мірою, але завжди)
робить це свідомо. У подальшому зберігається це
сполучення біологічної соціальної комунікації з
людською соціальною комунікацією – лише пропорція,
як правило, радикально змінюється на користь
зростання власне людської.
У такій парадигмі комунікації відразу інакше
постає питання екзистенційності – тут мова йде не про
натягування буття на себе, а про налаштування себе
як частини буття. Відповідно, для людини буття – це
передусім буття у комунікації. Це прекрасно демонструє
освітня комунікація: скільки не займайся самоосвітою,
навчитися по–справжньому можна лише у освітній
комунікації. Неперевершену сатиру на самоосвіту
знаходимо у романі Яна Потоцького «Рукопис,
знайдений у Сарагосі» – у випадку з людиною, яка
писала самотужки майже 100 томів універсальної
енциклопедії, яку потім ніхто не захотів купувати
[18]. Замикаючись у самоосвіті, індивід надто ризикує
створити власну «пташину мову» [1, с. 558–559], яку
ніхто не розумітиме, і що більш важливо – навряд
чи і захоче зрозуміти. Екзистенція по–справжньому
розкривається лише як спільна екзистенція, причому
як активна екзистенція взаємодії – у своїй онтологічній
фундаментальності така взаємодія і стає комунікацією.
Таким чином, екзистенційна складова комунікації
присутня завжди – інша справа, що вона усвідомлюється
у такій якості лише у межових чи інших надзвичайних
станах, які прийнято називати екзистенційними.
Освітня комунікація є символом того, що всяка
комунікація є освітою – спільним навчанням власного
буття. Те, що всяка комунікація збільшує наш досвід,
обґрунтовував ще Джордж Герберт Мід [16], однак,
ми маємо на увазі дещо вужче і водночас сильніше
визначення комунікації як освіти: кожна людина
залучена до опанування самою комунікацією, а
не усією повнотою досвіду, який приходить через
комунікацію. Як стверджує Луман, «комунікація
продукує комунікацію» [13]. Втім, ми маємо на
увазі дещо простіше – не комунікацію як систему
суспільства, тобто не у метафізичному її розумінні
у Лумана як кінцевої соціальної реальності, але
комунікацію у буквальному її розумінні, тобто як
частини цієї реальності. Уміючи брати ефективну
участь у відтворенні комунікації і з кожним разом
здійснюючи це краще, людина таким чином створює
не лише передумови для освіти (яка по суті своїй
завжди передбачає комунікацію), але й розвиває саму
здатність людини до навчання – адже навчання постає
як така відкритість до отримання нової інформації, яка
реалізується завдяки спільному визнанню значущості
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цієї інформації. Тому і кажуть часто, що вчить саме
життя – навіть без наявності спеціальної комунікації
спільний досвід переживання драматичної події формує
спільне визнання її значущості.
Таким чином, екзистенційна складова освіти у
комунікації балансує між залученням комунікації для
опанування певним значимим досвідом і визнанням
надлишковості такого залучення. На екзистенційному
рівні комунікації освіта, як виявляється, отримує можли
вість укорінення у комунікації, однак сама така мож
ливість означає наявність альтернативної можливості
укорінення у спільному драматичному досвіді так би
мовити напряму, тобто без залучення комунікації. Для
закріплення цієї можливості як обов’язкової (а також
гарантованого збереження значущості драматичного
досвіду) необхідне звернення до надіндивідуальних,
більше того – надспільнотних механізмів такого
закріплення, адже самої екзистенційної комунікації
для цього недостатньо. Необхідно включити механізми
функціонального забезпечення такого закріплення – ті
інструментальні механізми і ту інструментальну раціо
нальність, якої так послідовно уникає екзистенційна
комунікація.
Тут варто також зауважити, що слід чітко розрізняти
природничі функції (у тому числі й соціальні природ
ничі) і суспільні, властиві лише людській соціальності
функції: останні, на відміну від перших базуються на
цінностях. Функції суспільні обслуговують цінності,
тоді як природничі функції, навпаки, обмежують
можливості для задоволення ціннісних запитів. Самі
природничі функції слід також диференціювати на ті,
що стосуються неживої природи та світу живих форм.
Слідуючи Міду [16], варто розрізняти ту перспективу,
яку створює фізичний об’єкт (фізичну систему
координат), та ту перспективу, яку створює форма
життя (життєвий простір, час життя тощо як такі, що
створені життєвим світом). Перша перспектива фіксує
можливості, які надає існування пасивного фізичного
об’єкта для діяльності живих форм; друга позначає
можливості розгортання активності і експансії життєвої
форми, які вона створює сама. Очевидно, що у кожному
з цих двох випадків виникають інші типи функцій:
якщо математичні функції як певна абстракція і крайній
вияв фізичних ще не припускають альтернативності,
то уже фізичні включають її найпростіші втілення,
хімічні задають ще більшу селективність, однак при
переході до біологічних об’єктів така селективність
набуває інтегрального характеру і вже не підлягає
калькуляції (показовим є неуспіх штучного створення
сталих біологічних форм – клонування і комбінування
лише підтверджують життєздатність лише наявних
живих форм). На цьому фоні біологічної надлишковості
людські соціальні функції постають спробою повер
нутися до спрощених форм селективності, які хоча
би у рамках окремих соціальних систем можна
поставити під контроль. Саме соціальні системи і
визначають базові власне соціальні функції, яким
підпорядковується будь–яка комунікація – у цьому
пункті ми повністю поділяємо позицію Лумана [13]. За
прикладом соціальних систем можна у якості рамкових
приймати системи мов та інші достатньо поширені і
ґенералізовані символічні системи – у якості основи
для базових соціальних функцій у суспільстві. Мова
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йде таким чином, про масштабні соціальні технології,
які можна порівняти з відкриттям вогню, відкриттям
колеса чи підпорядкуванням людині сили електрики. Ці
технології створюють канали, а точніше широке річище,
яким може розвиватися комунікація. Про один лише
аспект такого річища написано класичне дослідження
Маршала МакЛюена [14], а скільки їх ще є досліджених
і недосліджених!
Втім, найважливішим все ж видається інституційний
рівень комунікації у суспільстві – саме тут панують
цінності. На наше переконання, соціальні цінності
беруть на себе основні функції спрямування розвитку
людського суспільства – за аналогією з природничими
функціями інстинктів у світі живої природи. Щодо
еволюції людини під впливом освіти ми вже писали
окреме дослідження [2], тому зараз варто лише
акцентувати роль цінностей у освітній комунікації як
підпорядкований цій загальній темі сюжет. Цінності
не просто супроводжують еволюцію людини – вони
її все більшою мірою зумовлюють, а ще більшою
мірою соціальні цінності закріплюють опанування
людиною можливостей використання функцій – як
природничих, так і властивих суспільству. Варто наго
лосити на важливості цих двох взаємопов’язаних
функціональних завдань самих соціальних цінностей: з
одного боку, вони мають інтегрувати людські знання та
інший соціальний потенціал, пов’язаний з опануванням
людьми природничих (у тому числі антропологічних),
рамкових (у тому числі соціально–системних) функцій, з
іншого – вони мають спрямовувати зусилля соціальних
груп на досягнення раніше відсутніх у суспільстві
цілей і створення нової соціальної реальності. Саме
ті соціальні цінності, які виявляються здатними на
виконання цих функціональних завдань, і отримують
також визнання на екзистенційному рівні – у якості
екзистенціалів, які у доволі абстрактній формі описав
Мартін Гайдеґер і своїй ранній праці «Буття і час» [22].
У своїх численних пізніших творах (нерідко доволі
неоднозначних за своїми політичними чи моральними
позиціями [23]) Гайдеґер надає цим екзистенціалам
конкретики, властивої своєму часу і своєму суспільству.
Саме тут, а не у абстрактному загальному їхньому описі,
екзистенціали стають самі собою – такими якими вони
є. Вони виростають на основі усіх вищезгаданих нами
функцій, але переростають їх за значущістю і саме
завдяки цьому можуть виконувати нові, власне ціннісні
функції – мотиваційну, мобілізуючу, інтеграційну тощо.
Нерідко при цьому нові екзистенціали запозичують
елементи ціннісної функціональності у інших,
нерідко більш ранніх історично екзистенціалів – це
швидше навіть є правилом, аніж винятком, попри усі
модернізації та «пост»–модернізації.
Освітня комунікація якраз і є тою сферою, тим
плавильним тиглем для функцій, у якому учасники цієї
комунікації при вирішенні конкретних освітніх завдань
сприяють свідомо чи мимовільно зустрічам, конфліктам,
зчепленню і набуттю чіткості гештальту різного роду
функцій. Саме у освітній комунікації отримують
шанс нові найнесподіваніші союзи функцій, так само
як зазнають краху інші, здавалося би століттями і
тисячоліттями перевірені подібні союзи. Саме у освітній
комунікації зустрічаються ті соціальні практики, які,
як правило, залишаються самі по собі автономними
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і недоступними для критики і нового раціонального
дизайну. Питання завжди полягає у мірі ціннісної
зрілості учасників освітньої комунікації та рівні їхньої
функціональної компетентності. Разом ці дві вимоги
до учасників освітньої комунікації складають основні
параметри освітньої культури, яка може мати численні
і розмаїті соціокультурні прояви. Все це має стати
предметом наступних спеціальних досліджень.
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Social values and functional tasks of educational communication
(philosophical understanding)
The article analyzes the value and functionality of educational communication.
In some relation the educational communication is probably the most advanced and
developed among other types of communication – and therefore can be considered
as objective reason for them like the most advanced form of communication, where
those potentials that are inherent in the simple forms of communication find their best
expression. Educational communication is precisely the special sphere, the melting
pot for functions where members of this communication in solving specific educational
objectives contribute wittingly or unwittingly meetings, conflicts, adhesion and Gestalt
clarity acquisition of various kinds of functions. Educational communication gives
good chance to get new features the most unexpected alliances of social functions,
as well as other similar alliances failed – that seemed to be proved by centuries
and millennia. In educational communication it is clashed the social practices that
tend to remain autonomous in themselves and inaccessible to rational criticism
and new design. It is proposed definition of «communication» (genus) and «social
communication» (species) and «educational communication» (subspecies). The
analysis of the communication is carried out on three levels: existential, framework
and institutional. Elementary communication with its basic operations remains
at all, even the highest levels, but at higher levels all these general parameters of
communication turn into a part of organized communication types that require
additional, more complex operations that seemed superposed over simple. Existential
communication is peculiar only to human, but in the narrow sense – to people only
in their best performances. Open by social biology the framework laws of deployment
of communication are efficient in human society, but in the human world they are
substantially transformed in its implementation. Values should always be understood
institutionally.
Keywords: communication, educational communication, social communication,
social values, functional tasks, existential communication, framework conditions of
communication, social institutions.
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Рольова реальність освітніх практик філософії:
філософ як ментор
Розглядається рольова реальності освітньої репрезентації філософії,
аналізується роль філософа як учителя та ментора. Акцентується увага,
що через практики наставництва реалізуються настанови щодо соціально
конструйованого характеру навчання та значущості навчання з досвіду та
через досвід. Звертаючись до практики менторства, описуються дидактичні
прийоми здійснення філософського наставництва в освітній площині. У рамках
менторства як дидактичної моделі та прийому виникає зустріч філософського
мислення та екзистенціальної терапії.
Ключові слова: філософія освіти, освітні практики, освітні репрезентації,
філософ, ментор, екзистенціальна терапія, філософське консультування.

Проблема освітньої репрезентації філософії та
рольова реальність освітніх практик філософії нині
потребують пильної уваги. У теоретичному та прак
тичному аспектах актуальність та значущість цих
питань обумовлюється як зміною освітніх стратегій та
дидактичних проектів.
Осмислення рольової реальності освітньої репре
зентації філософії передбачає прояснення ролі філо
софа як учителя та ментора, шкільного учителя як
освітнього філософа. У межах здійснюваних навчально–
виховних практик це є аналізом сучасних дидактичних
моделей філософії, а на рівні теоретичної рефлексії –
проясненням сутності рольової реальності суб’єктів
філософування.
Дійсність освітніх практик філософії представлена
численними новітніми проектами, як от «філософія
для дорослих», «філософія для дітей», «філософія
для ув’язнених», тенденціями інституалізації практик
популярної філософії; а також оновленням технік та
методів викладання філософії, апробацією їх світогляд
ного та функціонального потенціалу у сучасних
соціокультурних контекстах, наприклад «наставництво»
(менторство). Останнє ж розуміється як освітня прак
тика розвитку професійних та особистісних якостей лю
дини через установлення тривалих близьких стосунків
між старшою досвідченою та освіченою людиною
(ментором) і молодим підопічним.
Якщо розуміти філософію як особливий мислен
нєвий процес, практику мислення, то специфіка
навчання філософії проявляється у майстерності
розкрити цю здатність в конкретній особистості (як
зазначає К. Поппер, усі люди є філософами, адже
стикаються з філософськими упередженнями – навіть
якщо так їх не іменують, – мають уявлення про
сенс життя та смерті, див: [4]). В умінні розвивати
філософський потенціал особистості і проявляється
талант філософа–наставника. Як зазначає Ф. Ніцше, «на
відміну від мислителя, вихователь дає свободу молодій
душі, відкриває їй основний закон власного буття.
Вихователь – це збудник, потужній аттрактор, який
стимулює учня. Навіть якщо у ньому (студенті) міцніє
бажання «правильного життя», без наставника він не
може здійснити його. У решті решт він втрачає себе і
стає дрібним спеціалістом» [3, с. 5].
Реалізуючись у освітніх практиках та, більш ширше,
у соціокультурних контекстах, філософування задає
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канони мисленнєвої діяльності і через різноманітні
культурні техніки і практики забезпечує їх поширення.
Таким чином забезпечується конструювання культурної
реальності та самої філософії. Способи творення
(розуміння; когнітивний аспект) та технік поширення
визначають «філософські ролі». Так, Д. Б. Зільберман
на ґрунті філософсько–релігійної традиції Стародавньої
Індії називає такі філософські ролі – «теоретик»,
«логік», «методолог», «методист»,«емпірик», «фено
менолог» [1, с. 685]. Філософи як соціальна група,
пов’язана духовними цілями, має певну замкнутість і
відповідно загальну традицію, яка є об’єктом соціаль
ної трансляції: «Кожна соціальна група має власні
способами соціальної трансляції, що відрізняються
більшою чи меншою роллю усного слова, більшою
чи меншою роллю писемності ... більшою або
меншою доступністю її для членів інших груп
даного суспільства» [2, с. 82]. Р. Рорті у своїй праці
«Філософія і дзеркало природи», характеризує філософів
як «систематиків», «наставників», «нормальних» і
«революціонерів». «Великі систематичні філософи
конструктивні і висувають свою аргументацію. Великі
філософи–наставники налаштовані на те, щоб реагувати
сатирою, пародіями, афоризмами. Вони знають, що їх
робота втратить свою суть, коли період, на який припала
їхня реакція, завершиться. Вони навмисно периферійні.
Великі систематичні філософи, подібно великим ученим,
будують для вічності. Великі філософи–наставники
руйнують заради свого власного покоління. Філософи–
систематики хочуть направити свій предмет по
безпечного шляху науки. Філософи–наставники хочуть
мати вільне місце для почуття подиву, яке може бути
іноді викликано поетами, – подиву, що є щось нове під
місяцем, щось таке, що не є точною репрезентацією
того, що вже є тут, щось таке, що (принаймні, на
даний момент) не може бути пояснено і навряд чи
може бути описано» [5, с. 273–274]. І далі: «Філософи–
наставники, на відміну від революційних філософів–
систематиків, – це такі філософи, які проявляють
анормальность на цьому метрівні Вони відмовляються
представляти себе в якості відкривачів об’єктивної
істини. Вони позиціонують себе в якості людей, які
роблять абсолютно відмінну і більш важливу справу,
у порівнянні зі знаходженням точних репрезентацій
того, якими є речі. Ця діяльність важливіша тому, що,
як вони кажуть, саме поняття «точної репрезентації»
не є правильним способом осмислення того, що робить
філософія» [5, с. 274].
На думку Ф. Ніцше, філософ–наставник міг би
слідувати двом принципам: згідно з першим, наставник
швидко розпізнав своєрідну здібність свого вихованця,
а потім направляв сюди усі сили, щоб сприяти
правильному дозріванню і плідності цієї доброчинності;
за другим – вихователь піклувався б про усі наявні сили,
сприяв би їх зростанню і гармонічному співвідношенню
між собою (див. [3, с. 5]).
Теоретичні розвідки щодо сутності та характеру
менторства, дидактичних форм його реалізації («один–
на один», «групове», «командне», «наставництво
серед рівних», «онлайн–наставництво», «зворотнє»,
«взаємне»), кваліфікаційних вимог до ментора представ
ленні численними публікаціями [див: 6]. Наставництво
підтримує і заохочує людей управляти своїм навчанням,
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що призводить до максимізації людського потенціалу
через розвиток навичок, зростання ефективності
роботи, Це інтерактивний процес, який відбувається
між особами різних рівнів досвіду і знань, у тому
числі міжособистісного або психосоціального розвитку,
кар’єри, і/або освітнього розвитку, а також здійснення
функції соціалізації [8, c. 4].
Наставництво – це особливий вид виховання, у
якому одна людина слугує за взірець для наслідування,
підтримує, заохочує, радить, спонсорує і дружить з
іншою з метою сприяння професійному і/або особис
тому зростанню останнього. В освітньому контексті
наставництво передбачає реалізацію наступних завдань:
навчити протеже, щоб він оволодів конкретними
предметними знаннями; сприяти розвитку розуміння
того, як учень знає; навчити протеже працювати з
аудиторією, учнівським колективом; спостерігати за
ставленням підопічного до освітньої інституції (школи,
університету і т.д.) на основі елементів навчального
курсу; оцінювати компетентності. Це узгоджується з
загальною орієнтацією сучасної освіти та виховання на
формування компетентностей самостійного мислення та
навчання.
Діяльність філософа як наставника передбачає
два аспекти: здійснення герменевтичного прояснення
та установлення зв’язків між власною культурою,
способом мислення та стилем життя та іншою людиною,
яка переслідує неспівмірні з його власними цілі та
висловлюється у відмінний спосіб; та творчу активність,
коли здійснюється спроба переінтерпретувати знайомі
смисли та навколишню дійсність в нових поняттях. У
такий спосіб у структурах «Я» підопічного відбувається
становлення нових ментальних та поведінкових схем.
Метафора наставника як «дзеркала» ілюструє допомогу
однієї людини іншій, щоб розпізнати «свої цінності і
потенціал» [7, с. 37], не привносячи власних суджень та
не прагнучи до вироблення спільної позиції. Як зазначає
Рорті, «розгляд філософів–наставників як партнерів
по розмові є альтернативою розгляду їх як людей, які
дотримуються однакових поглядів на загальні теми.
Один зі способів розгляду мудрості полягає у тому, що
любов до неї зовсім не означає любові до аргументації,
і що досягнення мудрості не полягає у віднайденні
правильного словника для репрезентації сутності. У
цьому разі ми вважаємо її практичною мудрістю, яка
необхідна для участі в розмові. Один спосіб розгляду
наставницької філософії як любові до мудрості – це
розглядати її як спробу запобігти виродженню розмови
в дослідження і перетворення її на обмін думками» [5,
с. 276].
У сучасних соціокультурних контекстах у відносинах
менторства актуалізуються самонавчання та мета–
навчання. Ця можливість може бути реалізована за
допомогою мета–відносин – своїх власних відносини
із самим собою та з іншими. Це передбачає постійне,
неминуче відображення і мета–відносини з самим
собою. При відображенні, людина спостерігає за
собою/іншими в якості об’єкта аналізу, а потім
він / вона визначає, що він / вона може і хотів би
зробити. Менторство як практика дає можливість
безперервного відображення ситуації, коли здійснюється
не тільки спостереження та обговорення того, як
і що відбувається, але і піднімається питання про
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значення цієї конкретної ситуації, а також про значення
аналізу цього питання, про ефективність методів і
методологій. Відтак, для філософа–ментора важливими є
метапізнавальні акти та метаафективні актів.
Метапізнання – це усвідомлення власного мислення
як ми виконуємо різноманітні завдання, а потім за
допомогою цього усвідомлення, щоб контролювати те,
що ми робимо. Метакогнітивні процеси відносяться до
процесів управління або виконавчих, які направляють
наші когнітивні процеси і приводять до ефективного
використання пізнавальних стратегій [8, c. 2].
Навчаючись у наставника студенти вивчають нові
способи перегляду та оцінки власних світоглядних
орієнтирів
та
розвитку
своїх
інтелектуальних
здібностей. Заняття з ментором вимагають набуття,
розуміння і застосування нових знань, активують
необхідність наполегливості, наукових досліджень і
складних форм вирішення проблем. Через практики
наставництва реалізуються настанови щодо соціально
конструйованого характеру навчання та значущості
навчання з досвіду та через досвід. Філософ–ментор
здатен стимулювати людей до самостійної оцінки і
саморефлексії, щоб вони були більш свідомими учнями,
учителями, які уміють застосовувати свої знання для
своїх потреб у житті та навчанні. Саморефлексія є
динамічним центром наставництва. Філософ–ментор
заохочує і направляє своїх учнів–вихованців бути більш
само рефлексивними, освіченими у метапізнанні і
здійснювати самоорієнтування. Наставництво пов’язує
метакогнітівне навчання і саморефлексію зі спільним
навчанням. Через налагодження діалогу, постановки
задачі, створюючи дихотомію світоглядних та поведін
кових моделей, наставник кидає виклик протеже
і спонукає ситуацію когнітивного дисонансу. Цей
когнітивний дисонанс сприяє саморефлексії і призводить
до більш глибоких внутрішніх процесів мислення та
поглиблення навчання.
Звертаючись до практики філософського менторства,
можна описати деякі дидактичні прийоми здійснення
філософського наставництва в освітній площині:
Метакогнітівна рефлексія (Metacognitive reflection).
Здійснюється на початковому або завершальному етапі
відносин наставництва, щоб підопічний /підопічні могли
висловити і зрозуміти власне ставлення, сприйняття
та очікування щодо наставництва, для визначення
стратегій, напрямків і змістовного наповнення його
здійснення. Це сприяє критичній рефлексії про розвиток
навичок і стратегій наставництва, створенню сприят
ливих міжособистісних відносин.
Buddy to buddy conferencing. Може використову
ватися при груповій моделі наставництва або
«наставництва серед рівних» як засіб моніторингу та
сприяння саморегуляції та розвитку навчання, щоб
періодично забезпечувати зворотний зв’язок між підо
пічними у формі конференції друзів. Цей прийом
уможливлює здійснення необхідних коректив і рефлек
торного опосередковування поведінки підопічних.
Ведення щоденника (Self reflective journals). У
щоденника підопічні відображають ключові моменти
зустрічі з ментором, записують свої запитання та
відповіді, або описують механізм пошуку відповіді.
Практика ведення щоденника сприяє здатності до
моніторингу, оцінки власних дій та світоглядних
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позицій, розвиває мислення і сприяє більш глибокому
навчанню.
Візуалізація. Створення мисленнєвого образу діяль
ності, перспектив і результатів є важливим прийомом
наставництва. Приговорювання образу уможливлює
виявлення «прихованих» настанов, що впливають на
поведінку і життєдіяльність підопічного. Візуалізація
може сприяти реконструкції ідей, осмисленню способів
реалізації та втілення ідей, ефективному плануванню.
У рамках менторства як дидактичної моделі та
прийому виникає зустріч філософського мислення та
екзистенціальної терапії. Як і практика філософського
менторства, яка сягає античності, екзистенціальна
терапія також має давню історію.
Екзистенціальна терапія є унікальною формою
психотерапії, яка досліджує ускладнення з філософської
позиції, а не на основі технічного підходу. Замість того,
щоб зосереджуватися на минулому, екзистенціальний
підхід розглядає буття тут і зараз, досліджуючи, що
означає для людини людське буття у цілому. Цей
різновид терапії зосереджується на людському стані
загалом, акцентується на людському потенціалі і
спонукає людей, узяти на себе відповідальність за
власні успіхи і поразки. Екзистенціальне консультування
використовує події минулого як розуміння, як інстру
мент для усвідомлення свободи і упевненості в собі,
для усвідомлення того, що людина не визначена і не
визначається історією власного життя, і майбутнє також
є не визначеним і не заданим.
Екзистенціальна терапія виходить з двох установок:
хоча людина перебуває в екзистенціальному стані
самотності, вона усе–таки пов’язана з іншими людьми;
та внутрішній конфлікт, зазвичай, витікає із проти
стояння індивіда данностям існування – невідворотність
смерті, свобода та відповідальність, екзистенціальна
ізоляція, втрата смислу. Ці данності, або граничні
проблеми є наріжними каменями екзистенціальної
терапії і закладають основу, в якій філософ–терапевт
ідентифікує проблеми індивіда. Екзистенціальна терапія
охоплює чотири різних сфер/рівнів досвіду і існування
(1. Фізичний світ. Цей світ або царство навколо
тілесності. Це світ, який ми поділяємо з тваринами,
світ тілесних потреб. Народження, смерть і фізичні
відчуття, хвороби також є частиною цього світу;
2. Соціальна сфера. У соціальній сфері лежить все, що
пов’язано з відносинами. Культура, суспільство і мова,
робота, ставлення до влади, раси і сім’ї, емоції, дружні
і романтичні відносини є частиною соціального світу.
3. Персональна область. Особиста сфера пов’язана
з питаннями власної особистості. Це включає в
себе інтимність (з собою та іншими), ідентичність,
особистісні характеристики і загальне почуття власної
особистості. Особисті сильні і слабкі сторони також
відіграють важливу роль. 4. Сфера ідеального. Цінності,
переконання, судження, світоглядні настанови. Це вимір,
де визначається нашого життя, так би мовити сфера
трансцендентності), з якими люди неминуче стикаються,
які визначають контекст їхніх проблем.
Екзистенціальна терапія, або більш ширше,
філософське консультування, передбачають застосування
філософських знань (теорії та філософських способів
мислення) до проблем людського життя. Психічні
процеси тут, зазвичай, розглядаються з точки зору
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епістемологічного обґрунтування, тобто обґрунтування
переконань або настанов, які відомі. Наприклад,
філософський консультант може допомогти підопічному
з проблемами взаємпорозуміння, застосовуючи правила
логіки і критичного мислення, щоб виправити помилкові
міркування. Таким чином, філософський консультант
спеціалізується на вивченні і аналізі аргументів, а не на
пошуках основних причин етіології дисфункціональних
психічних процесів. Філософські консультанти орієн
товані насамперед на епістемослогічне виправдання. На
відміну, від психологічного консультування, яке вико
ристовує діагностичні критерії для оцінки когнітивно–
поведінково–емоційної дисфункції та статистичне керів
ництво, використання критеріїв оцінки консультантами–
філософами, пов’язане з оцінкою міркувань, помилко
вість яких, може бути основою їхніх життєвих проблем.
Таким чином, філософ як наставник орієнтований
у своєму філософуванні на проблемах міркування,
прийняття рішень. Змістовне наповнення занять
вибудовується у контексті взаємодії з іншими, через
керований досвід вирішення завдань. Філософ–ментор
є здібним до саморефлексії – здатний вивчати власні
внутрішні механізми роботи мислення та діяльності.
Сутність наставництва полягає у створенні сприятливих
довготривалих міжособистісних відносин супроводу,
підтримки і консультування. Наставництво, таким
чином, уможливлює метапізнання і відображення у
сприятливих відносинах, сприяє конструктивному і
перетворюючому навчанню. Наставництво розширює
можливості і супроводжуючий характер навчання,
одночасно трансформуючи цей процес, адже задає
перспективу нового бачення світу підопічним, через
досвід ментора. У рамках менторства як дидактичної
моделі та прийому виникає зустріч філософського
мислення та екзистенціальної терапії. Її роль полягає
у наданні допомоги, щоб полегшити власну зустріч
індивіда з самим собою, з власними цінностями,
припущеннями та ідеалами, адже переслідується мета –
прояснення самим підопічним власних світоглядних
установок. Філософське консультування використовує
філософський інструментарій для вирішення звичних
людських проблем, таких як: криза середнього віку,
втрати, зміна кар’єри, моральні дилеми, стрес, та багато
інших. Проте, це вирішення відбувається у інший
спосіб – осмислення власних суджень щодо них.
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Role reality of philosophy educational practices: the philosopher
as a mentor
This article presents the role reality of educational representation of philosophy,
it analyses the role of a philosopher as a teacher and mentor. It points that the
social–constructive guidelines, as well as the importance of learning from experience
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and through experience, are realized through mentoring practice. Referring to the
mentoring practice, didactic techniques of teaching philosophy in educational
mentoring areal are described. As part of mentoring as a didactic model and
technique, there is the collision of philosophical thinking and existential therapy.
Keywords: philosophy of education, educational practice, educational
representation, philosopher, mentor, existential therapy, philosophical consulting.
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Регіональний та європейський освітні
контексти трансформації українського
національного мовного простору
У запропонованій роботі поняття «регіон» розглядається в широкому
соціальному контексті, як відображення в поняттях багатоманітності світу
і нелінійності історичного процесу. Україну найбільш доцільно розглядати як
певний міжрегіональний феномен, однаковою мірою (хоча й далеко не з однаковою
інтенсивністю та результативністю) причетний одразу до кількох історично
сформованих регіонів: Східної Європи, Причорномор’я, Придунав’я, а також – з
певними, можливо, застереженнями – до так званої Чорноморсько–Балтійської
«дуги». Головною ознакою перехідності мовної ситуації постає, на думку
багатьох фахівців, поетапне формування у кожній новій незалежній державі
оновленої, у міру бажань і можливостей адаптованої, до змінених внутрішніх і
зовнішніх умов становлення мовної ситуації. З одного боку, має місце системне
розширення функціонального поля мов титульних націй, оновлення і збагачення
репертуару їх соціальних функцій, пожвавлення функціонування кожної з них,
супроводжувані офіційним закріпленням з ними статусу державних. З іншого,
відбуваються принципово важливі, а в окремих випадках – докорінні, зміни у
міжмовних відносинах, передусім, у рамках дихотомії: мова титульної нації –
російська мова.
Мовні процеси в Європі на сучасному етапі історичного розвитку
ґрунтуються на двох взаємозалежних й у той же час, по суті, альтернативних,
таких, які виключають один одного концептуальних підходах, перший з яких
має на увазі контрольований перехід від нинішнього стану мовної ситуації
до одномовності шляхом поступового впровадження єдиної, спільної для
всіх європейців, «європейської» мови (або двох мов), в той час як другий
зорієнтований на розвиток у напрямку багатомовності, передбачаючи вільний,
нічим не стримуваний і не обмежуваний розвиток усіх мов, якими користуються
нині громадяни Євросоюзу або переважної більшості з них.
Ключові слова: український національний мовний простір, регіональний
освітній контекст, європейський освітній контекст, багатомовність,
двомовність, функціональна багатомовність, регіоналізація.

У роботах з філософії освіти і соціальної філософії
проблема мовного простору в регіональному або
глобальному аспектах найчастіше розглядається як
зв’язок регіонів України з зовнішнім світом (світовою
цивілізацією). При цьому не завжди враховується, що
поняття «регіон» більш багатозначне, ніж у внутрішньо–
українському баченні. Можуть бути відокремлені
регіони з кількох країн, які близькі за способом життя,
використовують мови, які належать до однієї мовної
групи, знаходяться в специфічному географічному
регіоні тощо. У запропонованій роботі поняття «регіон»
розглядається в широкому соціальному контексті,
як відображення в поняттях багатоманітності світу і
річища історичного процесу. Такий підхід у погодженні
з розглядом європейського та глобального контекстів
вітчизняного мовного простору розглядався нами у
спеціальній монографії [2].
На відміну від європейського та глобального
контекстів, з окресленням формальних меж яких в
українському науковому дискурсі не виникає практично
жодних ускладнень, будь–яка розмова про контекст
регіональний, як правило, передбачає дискусію з
приводу того, до якого саме регіону (або регіонів)
зараховується Україна в тому чи іншому конкретному
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випадку. При цьому про приведення цієї дискусії до
певного спільного знаменника поки що мова не йде.
Визначення регіональної приналежності ані україн
ського державного або національного, ані українського
мовного простору не входить до кола завдань автора.
Через те ми апріорі приймаємо за основу в якості
робочої точку зору, згідно з якою Україну найбільш
доцільно розглядати як певний міжрегіональний фено
мен, однаковою мірою (хоча й далеко не з однаковою
інтенсивністю та результативністю) причетний одразу
до кількох історично сформованих регіонів: Східної
Європи, Причорномор’я, Придунав’я, а також – з
певними, можливо, застереженнями – до так званої
Чорноморсько–Балтійської «дуги». Попри численні
зрушення, зберігає свою актуальність і причетність
нової української держави до пострадянського простору.
Для регіонального (або міжрегіонального) контексту
еволюції українського національного мовного простору
принципове значення має, на наш погляд, спільний для
багатьох країн з числа колишніх республік СРСР стан,
сутність і особливості якого визначено збереженням
алгоритму перехідного періоду: від чогось такого, що
існувало раніше, до чогось іншого, що, перебуваючи
нині на стадії становлення й остаточного оформлення,
існуватиме у майбутньому.
Головною ознакою перехідності виступає, на думку
багатьох фахівців, поетапне формування у кожній
новій незалежній державі оновленої, у міру бажань і
можливостей адаптованої, до змінених внутрішніх і
зовнішніх умов мовної ситуації. У межах цього процесу
спостерігаються різнопланові й різноспрямовані тенденції,
які не діють ізольовано одна від одної, а перебувають у
складній системі взаємин і взаємодії. З одного боку, має
місце системне розширення функціонального поля мов
титульних націй, оновлення і збагачення репертуару їх
соціальних функцій, пожвавлення функціонування кожної
з них, супроводжувані офіційним закріпленням з ними
статусу державних. З іншого, відбуваються принципово
важливі, а в окремих випадках – докорінні, зміни у
міжмовних відносинах, передусім, у рамках дихотомії:
мова титульної нації – російська мова.
Зі світового досвіду відомі непоодинокі випадки
виключно еволюційної, поступової, фактично безконф
ліктної зміни мовної ситуації (приміром, в Індонезії).
Що ж до країн з регіонального оточення України, то тут
маємо справу переважно з явищем іншого типу. Воно
включає до себе яскраво виражений, досить потужний
елемент конфліктності, у підґрунті якого, насамперед,
лежить, як вважається, приналежність мовних ситуацій
у цих країнах до так званого світу «русофонії» з усіма
тими наслідками, які з цього випливають, ускладнена
трансформаційно–модернізаційними процесами, спрямо
ваними на забезпечення передумов для виходу з нього.
Внаслідок особливостей історичного розвитку
регіональний контекст української мовної ситуації
значною мірою заснований на ролі російської
мови й визначається цією роллю. Ця особливість
виявляється, зокрема, й у частині, зумовленій змінами,
що відбуваються у цій ситуації протягом останніх
десятиліть у зв’язку з розпадом біполярного світу,
втратою Росією значення одного з двох провідних
полюсів у глобальному масштабі, неухильним зростан
ням міжнародного «авторитету» англійської мови тощо.
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Український мовний простір протягом століть був
невід’ємною складовою загального російськомовного
простору, для позначення якого останнім часом нерідко
використовується термін «русофонія», який, щоправда
аж ніяк не можна вважати загальноприйнятим і
загальновизнаним. Аналогами цього явища тільки
на основі не російської як головного й інтегруючого
фактору, а інших світових мов, які виступають
у тій самій ролі, є «англофонія» «франкофонія»,
«іспанофонія», «лузофонія» та ін.
В ядерній зоні кожної з «фоній» відповідна
мова посідає безумовно домінуючі позиції за
всіма без винятку параметрами, з якими прийнято
характеризувати мовну ситуацію, починаючи зі статусу
мови й закінчуючи реальним обсягом її використання
та повнотою «покриття» усього функціонального
поля соціальної комунікації або, інакше кажучи, всієї
соціально–комунікативної системи. У зонах, більшою чи
меншою мірою віддалених від ядра, тобто на периферії,
її домінація нейтралізується, розмивається за рахунок
переходу частини функцій до інших мов, традиційно
поширених тут. Для «русофонії», приміром, у цій ролі
виступає українська мова в Україні, литовська – у Литві,
грузинська – у Грузії тощо.
Периферія є у багатьох випадках рівноправним еле
ментом у складі певної «фонії», хоча і виконує інші
функції, ніж її ядро. Одна з важливих функцій пери
ферії – забезпечення взаємодії даної «фонії» з іншими.
Використання мовними спільнотами, розташованими
на периферії тієї чи іншої «фонії», мови, спільної
з мовою, що є домінуючою в її – «фонії» – ядрі, у
більшості випадків жодним чином не позначається
негативно на внутрішній етнонаціональній та куль
турно–історичній єдності й гомогенності цих спільнот.
«Випадки неповного збігу етнічної спільноти з мовною
не порушують дієвості ознаки спільності мови, оскільки
під нею розуміють спільність мови всередині народу,
а не поза ним, і для етнічної єдності іспанців не має
значення та обставина, що іспанською мовою говорять
ще чилійці чи нікарагуанці» [1, с. 232–233].
Незалежно від того, чи йдеться про ядро, чи про
периферію «фонії», на всьому її просторі утворюється
певна особлива спільність мовних особистостей,
які володіють мовою, на основі якої сформовано
цю «фонію», й використовують її у тому чи іншому
обсязі для здійснення соціальної комунікації. Саме
функціонування мови виступає в ролі того єдиного
фактору, який визначає географічні рамки різних
«фоній». Важливим елементом такої спільності
прийнято вважати ще й межі поширення різного роду
писаних текстів відповідною мовою. Саме тексти,
на думку фахівців, мають вирішальне значення для
забезпечення внутрішньої цілісності мовно–культурних
світів, побудованих на ґрунті різних «фоній».
Цілком слушним видається висловлювана низкою
лінгвістів з різних країн світу гіпотеза, згідно з якою
за сучасних умов усі без винятку «фонії», засновані
на світових, міжнародних мовах, набули принципово
іншого, ніж у попередні історичні епохи, вигляду,
перетворившись з власне «фоній» на «поліфонії»:
«англополіфонію», «франкополіфонію», «русополіфо
нію» тощо. В якості одного з яскравих прикладів цього
явища часто наводять мовну ситуацію на Маврикії, де
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більшість мешканців розмовляє французькою, англійсь
кою, креольською, а частина – ще й однією мовою Азії.
Після 1991 року у зв’язку з набуттям колишніми
республіками СРСР, які були складовими русофонного
простору, статусу суверенних держав розвиток мовних
ситуацій у них пішов однотипним шляхом, хоча у
кожній з них цей розвиток мав певну, в окремих
випадках – дуже виразну, специфіку. Наріжним каменем
трансформації мовних ситуацій у цих країнах (крім
Білорусі) виявилася заміна в офіційних сферах та у
міжнаціональному спілкуванні російської мови мовами
титульних націй, тобто дерусифікація, зумовлена
докорінною зміною конкретно–історичних обставин.
При цьому швидкість, інтенсивність цієї трансформації
й форми її практичного втілення в життя в кожному
конкретному випадку, в кожній національній мовній
ситуації виявилися, ясна річ, різні.
Конкретні особливості процесів дерусифікації
у колишніх радянських республіках визначаються,
з одного боку, обставинами суб’єктивної природи,
зокрема, специфікою внутрішньо– й зовнішньо
політичного курсу нових правлячих еліт та їхнім
ставленням до радянського минулого і до сучасної Росії
з іншого, цілком об’єктивними факторами, у тому числі,
й тими, що їх було сформовано протягом попереднього
історичного розвитку.
Знизити роль російської, підвищивши статус мови
титульної нації й обсяг її використання у різних сферах
без помітних втрат з огляду на якість функціонування
соціально–комунікативної системи країни виявилося
легше й простіше там, де титульна нація мала значну
кількісну перевагу, а російське та російськомовне
населення були відносно нечисленні (Литва, Грузія,
Вірменія, Туркменістан). У тих випадках, коли відчутної
кількісної переваги, навпаки, не було, хід процесу, про
який ідеться, уповільнювався, ускладнюючись, до того
ж, рядом додаткових конотацій (Казахстан, Латвія).
В окремих пострадянських державах дерусифікація
гальмувалася й продовжує гальмуватися ще й через дію
такого екстралінгвістичного фактору, як значна й навіть
визначальна роль етнічних росіян і російськомовних
осіб інших національностей у ключових сегментах
національних економік, особливо, у пріоритетних
сферах промисловості, які за нових умов перетворилися
на основні бюджетоутворюючі, стратегічні, галузі.
Показовим прикладом у цьому плані є, скажімо, той
факт, що станом на момент проголошення незалежності
Узбекистаном на Ташкентському авіазаводі, флагмані
національної економіки, етнічні узбеки складали лише
1% працівників, у зв’язку з чим перехід з російської на
узбецьку виявився просто неможливий.
Окремою,
надзвичайно
важливою
в
усіх
відношеннях й, до того ж, дуже гострою, проблемою
стало те, що різні національні мови в різних країнах–
республіках колишнього Союзу на момент його розпаду
перебували на різних стадіях розвитку. Для деяких з
них на початку 80–х рр. ХХ ст. зберігала актуальність
проблема об’єктивної неможливості повноцінного
виконання функцій державних у мови у повному обсязі
внаслідок недостатньої розробленості функціональних
стилів, що використовуються в різних сферах кому
нікації, зокрема, таких, як науковий, діловий та ін.
Деякі мови у ряді сфер, зокрема, й у таких, як техніка,
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технології, армія та ін., взагалі не використовувалися
й через це відповідних ресурсів для того, щоб
моментально замінити в них російську, були позбавлені.
До певної міри цю проблему, хоча, ясна річ, і у значно
меншому обсязі й далеко не з такою гостротою, як інші,
на власному досвіді відчула й Україна.
На відміну від регіонального, контекст європейський
для України ґрунтується переважно на факторі не
географічному (хоча й на ньому до певної міри
також), а цивілізаційному. Дискусії як з приводу того,
чи існує окрема українська цивілізація («локальна»,
«регіональна» або якась інша), чи ні, так і щодо
того, чи є український етнонаціональний простір
складовою загальної європейської чи якоїсь іншої
цивілізації, не лише не вщухають, а, навпаки, час від
часу розгортаються в українському науковому дискурсі
з новою силою. Всупереч цьому, висновок про те,
що Україна з погляду цивілізаційної приналежності
протягом свого історичного розвитку, починаючи з
часів Київської Русі, була й лишається нині частиною
«великої» Європи, можна вважати загальноприйнятим не
лише у нас, а й за кордоном.
Ще більшого значення й додаткової актуальності
саме європейському контексту надають концептуальна
налаштованість та стратегічна спрямованість української
держави й українського суспільства на інтеграцію
до Європи, визначену й закріплену у відповідних
державних документах як магістральний шлях розвитку
держави й нації.
Відтак, процеси, які відбуваються у мовній сфері
й у нерозривно пов’язаних з нею сферах культури,
колективної, індивідуальної ідентичності й деяких
інших, знаходять і мають знаходити ще більшою
мірою відгук у трансформації українського мовного
середовища, у його модернізації й у пошуках шляхів
максимально адекватної за нинішніх умов адаптації до
вимог нового часу.
Мовний ландшафт Європи перебуває нині у стані
глибоких змін і перетворень. Різного роду нововведення
та модифікації у мовній політиці й у мовних практиках
як в окремих держав–членів Європейського Союзу,
так і в ЄС загалом, а також – це в контексті теми
дослідження заслуговує на особливу увагу – у спільному
європейському освітньому просторі, зумовлюють
кардинальні трансформації ролей і функцій різних
мов. Ці трансформації й пов’язані з ними зрушення
знаходять своє виявлення і всередині держав, і на рівні
міждержавних відносин. Відчуваються вони й у житті
менших мовних общин, в тому числі й тих, які мають
юридично закріплений статус національних меншин.
Мовні процеси в Європі на сучасному етапі
історичного розвитку ґрунтуються на двох взаємо
залежних й у той же час, по суті, альтернативних, таких,
які виключають один одного концептуальних підходах,
перший з яких має на увазі контрольований перехід
від нинішнього стану мовної ситуації до одномовності
шляхом поступового впровадження єдиної, спільної
для всіх європейців, «європейської» мови (або двох
мов), в той час як другий зорієнтований на розвиток у
напрямку багатомовності, передбачаючи вільний, нічим
не стримуваний і не обмежуваний розвиток усіх мов,
якими користуються нині громадяни Євросоюзу або
переважної більшості з них.
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У підґрунті кожної з цих концепцій лежить своя
власна ідеологічна парадигма, кожна з них апелює
до «свого» історичного досвіду, спирається на у
специфічний спосіб інтерпретовану систему цінностей,
уявлень, орієнтацій. На найзагальнішому рівні вони
відповідають двом провідним «проектам» модифікації
і модернізації ЄС, що їх інколи умовно позначають
як – відповідно – «німецький» і «французький»,
маючи на увазі бачення майбутньої об’єднаної Європи
Берліном і Парижем: централізації з перспективою
утворення наднаціональної супердержави («Сполучених
Штатів Європи») та регіоналізації, яка передбачає
безумовну відмову від просування у бік посилення
наднаціональних структур, ослаблення ролі централь
них урядів, надання більшої самостійності й самодо
статності європейським регіонам та місцевим громадам.
Природна багатомовність у Європі небезпідставно
розглядається як важлива складова європейської
культурної спадщини, з якою пов’язано чимало яскравих
сторінок історії як окремих держав і народів, так і
європейської спільноти. Той факт, що європейці живуть
на відносно невеликій території, на якій традиційно
використовується значна кількість мов, кожна з яких має
у своєму розпорядженні колосальне багатство як усних,
так і писаних джерел, – пропонується вважати не вадою
чи слабким місцем, а, навпаки, безумовною перевагою
європейського мовного простору, яка відкриває перед
ним додаткові можливості функціонування й розвитку.
Одним з проявів такого погляду є свідоме прагнення
ні в якому разі не відмовлятися у майбутньому від
цієї складової, гарантуючи можливість використання
регіональних мов і мов національних меншин у межах
європейського мовного простору на одному рівні з
державними й офіційними мовами, в тому числі й
з тими з них, які мають статус полінаціональних, й
створюючи всі необхідні умови для цього.
Володіння не однією, а кількома мовами, й
використання цих мов для забезпечення комунікативних
потреб уже достатньо давно вважається в Європі
украй важливою, якщо й не ключовою, компетенцією
індивідуального розвитку особистості, а також
необхідною передумовою міжкультурної взаємодії та
глобального взаєморозуміння між людьми. Гасло, яке
відображає оптимальний, на думку європейців, стан
мовної особистості: «рідна мова + дві іноземні», –
не є для Європи новиною. Її було вперше висунуто
наприкінці 80–х років і остаточно сформульовано та
закріплено у робочих документах Євросоюзу на самітах
ЄС у Лісабоні (2000 р.) та Барселоні (2002 р.) [3–5].
Значну увагу й особливу турботу європейців проб
леми, тією чи іншою мірою пов’язані з багатомовністю,
привертають у сфері освіти. Це можна спостерігати
у найрізноманітніших проявах як на державному
рівні, так і на рівні місцевої влади, місцевих громад,
а також інститутів громадянського суспільства.
Багатомовність осмислюється як один з наріжних,
фундаментальних принципів освіти, без втілення в
життя якого модернізація освіти, особливо, вищої,
за європейськими мірками, виявляється за сучасних
умов і обставин практично неможливою. Як один з
важливих напрямів у розвитку цієї концептуальної
засади згідно з рекомендаціями Ради Європи
планується, скажімо, запровадити обов’язкове вивчення
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кожним громадянином країн–членів Євросоюзу в
процесі здобуття ним середньої та вищої освіти ще,
щонайменше, двох іноземних мов, окрім рідної.
Одним з яскравих прикладів уваги до багатомовності
загалом і в системі освіти зокрема може служити проект
Європейського Союзу під назвою у вигляді абревіатури
«LIGHT» – «Language for Integration and Global Human
Tolerance» («Мова для інтеграції та загальної людської
толеранції»), сутність якого полягає у впровадженні
двомовного виховання дітей, починаючи з раннього віку.
Ініціатори й учасники цього проекту ставлять собі за
мету вироблення універсальної для всієї Європи моделі
двомовного дитячого садка як осередку, котрий міг
би за певних обставин узяти на себе роль свого роду
доповнення до одномовних родин.
Робота у рамках проекту йде не так над теоретичним
осмисленням проблеми дво– та багатомовності, як
над її переведенням у площину практичних дій на
підставі вимог, продиктованих, насамперед, потребами
комунікації. Мова при цьому інтерпретується переважно
не як цінність, а як функція. Внаслідок цього, крім
усього іншого, феномен рідної мови до певної міри
втрачає своє ексклюзивне значення у формуванні мовної
особистості, зберігаючи, втім, вагому роль як вихідний
пункт у мовній біографії людини.
Категорія «мовна біографія» при цьому набуває
особливого значення й особливої ваги під кутом зору
нового для європейської філософської, соціологічної,
соціолінгвістичної думки уявлення, згідно з яким
доцільність цілеспрямованого розширення мовних
характеристик мовної особистості за рахунок вивчення
й використання однієї–двох інших, крім рідної, мов за
сучасних умов переважає доцільність збереження тих
ознак цієї особистості, які вона здобуває при народженні,
у первісному вигляді. Інакше кажучи, мовна біографія
без жодних змін порівняно з початковим станом,
визначеним фактом народження в тій чи іншій родині
з тією чи іншою рідною мовою, виявляється менш
функціональним і менш бажаним з огляду на парадигму
прагматизму варіантом, ніж мовна біографія, побудована
на перманентному доповненні, розширенні, уточненні
мовного репертуару, сформованого незалежно від волі й
бажання особи у процесі опанування рідною мовою.
У переході від багатомовності природної до
багатомовності нового типу – функціональної – багато
хто в Європі вбачає мало не єдину можливість, яка
дає змогу повною мірою, без будь–яких обмежень та
купюр користуватися всім багатством європейської
культури, забезпечувати гідне збереження цього
багатства в усьому його розмаїтті для нинішнього й
прийдешніх поколінь, а також гарантувати вільний
розвиток культурного потенціалу Європи й європейців,
включаючи меншини (як традиційно присутні на
теренах «старого» континенту, так і ті, формування
яких почало й набрало обертів уже в наш час внаслідок
інтенсифікації міграційних процесів та їхніх наслідків).
Функціональна багатомовність має, за задумом
її «ідеологів» та прихильників, сприяти якомога
повнішому й якіснішому розв’язанню проблем комуні
кативної природи, починаючи з тих, які мають місце
всередині Європейського Союзу, тобто у взаєминах
між його країнами–членами та громадянами. Чимало
очікувань пов’язується з нею й у контексті оптимізації
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діючої нині моделі використання тих мов, яким нині
у ЄС надано офіційний статус робочих. Через значну
кількість таких мов, як відомо, у роботі інституцій та
органів Євросоюзу виникає ціла низка проблем, так би
мовити, «технологічного» характеру й змісту, яких, як
вважається, можна було легко уникнути, скоротивши
цю кількість до двох–трьох й уживши відповідних
компенсаційних та гарантійних заходів по відношенню
до мов інших країн–членів європейської спільноти.
Принциповий елемент європейської доктрини
нової багатомовності – повне й безумовне зняття
з порядку дня будь–яке обговорення, яке могло б
бути інтерпретоване як зневага до рідної мови або
применшення її значення. Мова йде не про заміну
рідної мови шляхом відмови від неї на користь іншої
або інших мов, а про доповнення комунікативного
потенціалу, що його відкриває перед мовною особис
тістю її рідна мова, за рахунок можливостей інших мов,
залучених у процесі освіти та/або життєдіяльності.
Особливістю європейської мовної політики та
практики слід вважати націленість на безконфліктність
тієї моделі багатомовності, яка пропонується для впро
вадження в життя на території всього Європейського
Союзу. Як відомо, феномен багатомовності може перед
бачати як безконфліктну, так і конфліктну парадигму.
У першому випадку акцент робиться на суперництві
мов, котрі беруть участь у формуванні багатомовного
режиму мовних практик, а багатомовність розглядається,
насамперед, як психологічний і/або соціокультурний
тягар для окремої мовної особистості, колективу,
мовної общини, суспільства. В другому перевага
надається взаємодії різних мов, заснованій на суспільно–
політичній толерантності, діалозі, співпраці, а також на
позитивно–конструктивному сприйнятті багатомовності
й її наслідків мовцями й їхніми групами.
«Чиста», стовідсоткова безконфліктність у галузі
міжмовних відносин та у різних моделях багатомовності
у сучасному світі можлива хіба що у теорії, проте аж
ніяк ні в практичному житті. Досягнення відносно
високого ступеню безконфліктності, якщо й можливе
у ближчій перспективі в тому чи іншому мовному
середовищі – національному або наднаціональному, – то
неодмінно за умови максимально можливої деполітизації
мовної сфери, а також категоричної відмови від
привнесення до неї негативних історичних та/або
історико–культурних конотацій.
Осмислений у такий спосіб європейський контекст
мав би спонукати чинники, задіяні у формуванні й
реалізації державної мовної політики та у практичному
застосуванні колективних й індивідуальних мовних
практик в Україні, до внесення певних корективів до
того набору задумів і заходів, який розглядається як
єдино можливий і правильний в умовах інтенсивної
трансформації
державно–політичної,
соціально–
економічної, гуманітарної системи, здійснюваної на
засадах відновленої національної державності.
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Regional and European educational contexts of transformation
of the Ukrainian national language space
The proposed concept of «region» is considered in a broad social context, as
reflected in terms of diversity and nonlinearity of history. Ukraine is most appropriate
regarded as a interregional phenomenon, equally (though not with the same intensity
and effectiveness) involved in multiple historical regions: Eastern Europe, the Black
Sea, the Danube, and – with some maybe warnings – the so–called Black Sea–Baltic
«arc». The main feature of language situation transition stands, according to many
experts, the gradual formation of each new independent state updated, with the desire
and capacity adapted to changing internal and external conditions of the language
situation evolution. On the one hand, we can see a systematic expansion of functional
fields of the titular nations, updating and enrichment of the repertoire of their
social functions, the recovery operation of each of them, accompanied by an official
consolidation of their public status. On the other, there are fundamentally important,
and in some cases – drastic changes in interlingual relations, primarily within the
dichotomy: the language of the titular nation – the Russian language.
Language processes in Europe at the present stage of historical development
are based on two interdependent and at the same time, in fact, alternative, such are
mutually exclusive conceptual approaches, the first of which involves the controlled
transition from the current state of the language situation to unilingualism by gradually
introduction of a single, common for all Europeans, «European» language (or both
languages), while the second focused on the development towards multilingualism,
providing free, with no checks and no limits development of all languages, which are
now citizens of the EU or overwhelming most of them.
Keywords: Ukrainian national language space, regional educational context,
the European educational context, multilingualism, bilingualism, functional
multilingualism, regionalization.
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Потенціал філософії освіти як методології
концептуалізації бізнес–освіти

1. Данилюк І. Етнічна психологія як галузь наукового знання:
історико–теоретичний вимір: монографія / І. Данилюк. – К.:
«Самміт–книга», 2010. – 432 с.
2. Яковлева О. В. У лабіринтах багатомовності. Багато
мовність українського суспільства як регулятивний фактор
освіти і виховання в системі ВНЗ у контексті світового досвіду:

Філософія освіти як методологія концептуалізації бізнес–освіти визначає
як категорії пізнання освітнього процесу, його ціннісні та світоглядні основи,
так і специфіку застосування цих рамкових методологічних настанов до
бізнес–освіти. Все ще недостатньо враховано і концептуалізовано потенціал
філософії освіти як практичної філософії. Бізнес–освіта чи не найтісніше
пов’язана з практикою, можна навіть сказати, що успішність бізнес–освіти
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напряму залежить від того, наскільки у самому процесі освіти залучено
практичні знання, уміння і навички, тобто наскільки ця освіта є не стільки
навчанням економічної теорії (що все ж є невід’ємною складовою бізнес–
освіти), теоретичним діалогом щодо бізнесу, скільки трансляцією і збагаченням
практичного досвіду ведення бізнесу – від тих, хто вже має такий багатий
досвід, до тих, хто лише почав його набувати.
Першим методологічним завданням філософії освіти є визначати ціннісні
засади освіти як передусім освіти гуманістичної (а не інструментальної),
причому – з опертям на національні традиції у освіті. Другим – виконання
прогностичної та регулятивної функції філософії освіти щодо освіти: будь–яка
освіта має свідомо прагнути змінити людину в орієнтації на досягнення нових
компетенцій – з умовою опертя на класичні зразки знань і цінностей. Третім
методологічним імпульсом, якого надає філософія освіти освітній теорії і
практиці є спрямованість до інноваційного розвитку людини завдяки освіті.
Бізнес–освіта має додавати до класичної економічної освіти та
різноманітних версій її некласичної оптимізації (засобами мікро–економіксу та
макро–економіксу) ту складову, яка значною мірою пов’язана з цінностями –
як споживачів продуктів економічної діяльності, так і, в першу чергу,
самих її виробників. Бізнес–освіта має бути освітою, яка формує лідерські,
підприємницькі якості, а не просто надає систему знань чи набір готових
рецептів оптимізації прибутків.
Ключові слова: бізнес–освіта, філософія освіти, методологія,
концептуалізація, практична філософія, значення, смисли.

Філософія освіти постає як загальна теорія та
методологія як самого освітнього процесу, так і його
спеціальних досліджень – педагогічних, психологічних,
соціологічних тощо. У останній якості філософія освіти
постає як метатеорія та філософська методологія. Тобто
вона визначає категорії пізнання освітнього процесу,
тобто базовий теоретичний словник такого пізнання, а
також його ціннісні та світоглядні основи. Це стосується
усіх освітніх сфер застосування філософії освіти, однак,
коли мова заходить про спеціальні галузі навчання,
тут до рамкових, загальних характеристик філософії
освіти мають додаватися також деякі специфічні
функції – хоча й також філософські, однак все ж
зумовлені специфікою предмету дослідження. Зокрема,
повною мірою це можна стверджувати і щодо стосунку
філософії освіти до бізнес–освіти. Таким чином, дану
статтю варто розділити на три частини – по–перше,
з’ясування загальних характеристик філософії освіти як
методології, по–друге, виявленню специфіки філософії
як методології концептуалізації бізнес–освіти і, по–
третє, поєднати ці дві різні складові методологічної місії
філософії освіти щодо бізнес–освіти у одне єдине ціле.
Звертаючись до філософії освіти як загальної теорії
та методології пізнання варто, передусім, послатися на
напрацювання вітчизняних дослідників цієї проблеми –
таких як В. П. Андрущенко [1], М. І. Бойченко
[2–3], Л. С. Горбунова [4], Л. В. Губерський [5–6],
В. В. Зінченко [7], В. Г. Кремень [8–9], М. Д. Култаєва
[10–11], М. І. Михальченко [12], І. В. Степаненко [19],
О. В. Яковлева (до 2011 року – Романенко) [16–18;
24] та деяких інших. Ці автори окреслили загальне
предметно–дослідницьке поле сучасної філософії освіти,
уточнили її понятійно–категоріальний апарат, визначили
специфіку її методології. Така робота знайшла
відображення як у монографічних дослідженнях, так і у
підручниках та посібниках [20].
Окремо все ж варто зазначити, що, на нашу думку,
все ще недостатньо враховано і концептуалізовано
потенціал філософії освіти як практичної філософії.
Хоча
практичній
філософії
присвячено
окремі
підручники вітчизняних авторів [13], однак у них
філософія освіти не має окремого, спеціального місця,
а сама проблематика освіти згадується спорадично, без
належної концентрації уваги. У своєму дослідженні
ми не зможемо повністю заповнити цю прогалину,
однак наведемо приклад, який, на наше переконання,
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сприятиме виявленню специфіки та перспективності
осмислення філософії освіти під кутом зору практичної
філософії. Дійсно, бізнес–освіта чи не найтісніше
пов’язана з практикою, можна навіть сказати, що
успішність бізнес–освіти напряму залежить від того,
наскільки у самому процесі освіти залучено практичні
знання, уміння і навички, тобто наскільки ця освіта
є не стільки навчанням економічної теорії (що все ж є
невід’ємною складовою бізнес–освіти), теоретичним
діалогом щодо бізнесу, скільки трансляцією і збага
ченням практичного досвіду ведення бізнесу – від тих,
хто вже має такий багатий досвід, до тих, хто лише
почав його набувати.
Саме цей аспект ми будемо враховувати додатково,
коли почнемо окреслювати ті складові філософії освіти,
які мають методологічне значення для пізнання і
практичного удосконалення бізнес–освіти.
Передусім, усі вітчизняні класики філософії освіти –
В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, В. Г. Кремень,
М. І. Михальченко, В. С. Пазенок [14] та інші акцентують
увагу на гуманістичній місії освіти, яку має розкривати
саме філософія, на тому людиноцентризмі, який являє
собою конкретне втілення гуманізму. Це – універсальний
ціннісно–світоглядний принцип будь–якої філософії
освіти, який завжди виконує свою регулятивну
функцію щодо будь–яких досліджень та удосконалень
освіти. Володимир Шевченко конкретизує зміст цього
гуманізму: «…освіту як соціокультурне відтворення
людей визначають не природні, а суспільні особливості
життєдіяльності людей у межах цілком конкретної
екосистеми. Схеми цієї життєдіяльності утворюють зміст
специфічного архетипу соціокультурного існування людей,
завдяки чому освіта, функціонуюча в суспільстві даного
народу, відрізняється від інших освітніх систем» [22,
с. 25]. Таким чином, першим методологічним завданням
філософії освіти є визначати ціннісні засади освіти як
передусім освіти гуманістичної (а не інструментальної),
причому – з опертям на національні традиції у освіті.
Марія Култаєва акцентує увагу на необхідність
утверджувати проективність освіти (тобто її спрямо
ваність на підготовку людини до майбутніх соціальних
викликів, а не до викликів вчорашніх), що зумовлює
інше ціннісно–світоглядне і водночас епістемологічне
завдання філософії освіти, до якого підводить аналіз
теорії соціальних систем Нікласа Лумана: «Педагогічна
теорія, якщо в ній не здійснюється внутрішній
автопойєзіс, постійно запізнюється зі своїми відповідями
на виклик часу. Таке запізнення було майже непомітним
в індустріальному суспільстві, особливо на ранніх фазах
його еволюції з досить високою передбачуваністю
майбутнього, але у просторі інформаційного соціуму
відставання педагогічних орієнтирів від реальних потреб
сприяє посиленню ризику і дестабілізації соціального
буття» [11, с. 153]. Цю ж думку пізніше докладно
аналізує Михайло Бойченко у спеціальних статтях [2] та
окремому підрозділі монографії [3, с. 276–289]. Таким
чином, мова йде щодо прогностичної та регулятивної
функції філософії освіти щодо освіти – будь–яка освіта
має свідомо прагнути змінити людину в орієнтації на
досягнення нових компетенцій – з умовою опертя на
класичні зразки знань і цінностей.
Третім методологічним імпульсом, якого надає
філософія освіти освітній теорії і практиці є
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спрямованість до інноваційного розвитку людини
завдяки освіті – через залучення у освітній процес
різноманітних інновацій, як технічних, так і соціальних.
Про це пишуть усі сучасні класики, надаючи
інструментальній складовій освіти концептуально
нового наповнення – як підпорядкованій першим (вище
згаданим нами) двом вимогам. Марія Култаєва так
характеризує цю рису філософії освіти, звертаючись до
аналізу праць Норберта Еліаса, і зазначає, що найбільш
виражена ця риса у еволюційній педагогіці: «Соціальне
навчання і виховання, за Еліасом, спрямовуються,
насамперед, на створення індивідами системи контролю
над природою, суспільними взаємозв’язками індивідів, а
також на розвиток здатності індивідів до самоконтролю.
Ця система контролю є водночас системою самопізнання
і системою вибору оптимальних стратегій у біологічній
та культурній еволюції людства» [10, с. 113]. Таким
чином, у технологіях здійснення освітнього процесу
мають бути імпліцитно присутніми як ціннісні їхні
засади, так і чітка спрямованість на сутнісні зміни –
інакше ці методології не спрацюють, не зможуть стати
мотивацією для навчання і для надання навчання.
Що ж врешті–решт розуміють під філософією
освіти як методологією? Порівнюючи філософію
освіти з філософією науки, Володимир Рижко дає
таку відповідь: «…методологія того чи іншого
дослідницького процесу – це його філософія, але
виражена операційними поняттями. Справді, коли
йдеться про методологію розв’язання якихось питань, то
йдеться про вибір шляхів руху думки, їх спрямування,
ідей, якими керується дослідник. Але якщо у філософії
усе це має характер опису та пояснення (що це таке,
як воно можливе тощо), то в методології виражаються
операції, які треба здійснити, аби досягти відповідного
результату» [15, с. 20]. Філософія науки, таким чином,
виявляється чимось доволі парадоксальним – вона
стверджує визначальний характер того, що ще не
присутнє – тобто, ми можемо сказати, що спрацьовує
цільова детермінація, з якою наука тривалий час
боролася як з властивою релігії телеологією. Якщо
вчитаємося у рядки визнаного фахівця з філософії
науки, то з’ясується, що революційні фундаментальні
відкриття надихають не менше релігії, і не менш
ірраціональним чином: «Парадоксальність методології
полягає в тому, що без неї не можна обійтися у
науковому дослідженні, але коли здійснюється
наукове дослідження (йдеться про фундаментальне
за своїм змістом революційне дослідження), то
методології в такому разі просто не існує. Далі,
парадоксальність методології криється в тому, що
методологія створюється для здійснення відкриття.
Але в силу першого парадоксу, вона неможлива і,
відтак, не потрібна. І ще одне: парадоксальність
методології ще й у тому, що за своїм призначенням
методологія раціональна а за своїм функціонуванням –
ірраціональна» [15, с. 20]. Втім, нам здається, що саме
те, що Володимир Рижко підмітив як ірраціональне
в науці, набуває раціональності в освіті, коли знання
стають предметом інтенсивного дискурсу і саме
дискурс, а не експерименти пріоритетно визначає
успіх справи: «…філософський дискурс має системний
характер, він пов’язаний із виясненням культурного
контексту наукового відкриття і встановленням смислів,
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котрі воно несе. При цьому треба враховувати здійснене
С.Б. Кримським розмежування значення та смислу.
Якщо значення – це спосіб дії знака, то смисл – ті
сенси, які несе знак, тобто це культурний контекст
знака. Зазначимо, що дискурс фахівців зводиться до
вияснення значень наукових відкриттів. Це не означає,
що не можуть бути зроблені певні міркування і про
смисли, але то не є основним завданням. Ретельно
смисли наукових відкриттів розробляються на рівні
професійного філософського дискурсу» [15, с. 21].
Дійсно, філософія освіти як методологія відкриває
значення, які детермінують освітній процес – однак
специфіка цих значень у сфері освіти полягає, на нашу
думку, у тому, що вони набувають своєї сили, лише
якщо вони мають смисл для тих хто навчається, і тих,
хто навчає.
Якщо спробувати застосувати цей загальний
висновок до випадку бізнес–освіти, тоді попередньо
можна припустити, що ми маємо з філософсько–
освітньої позиції намагатися з’ясовувати передусім ті
специфічні смисли, які має надавати бізнес–освіта тим,
хто навчається – лише тоді успішним буде номінальне
призначення бізнес–освіти, тобто опанування тими
значеннями, які лежать в основі бізнесу як способу
ведення економічної діяльності.
Тепер варто перейти до другої частини нашого
дослідження і з’ясувати роль філософії як методології
дослідження, а можливо, і удосконалення сфери бізнесу.
Тут ми спираємося на низку фундаментальних розробок
О. В. Яковлевої (до 2011 року – Романенко), які
присвячені аналізу економічної сфери буття суспільства
[16–18].
Передусім, у своїй спеціальній монографії, присвя
ченій філософсько–методологічному аспекту дослі
дження економічної сфери [17], О. В. Яковлева обґрун
товує поняття сферного підходу, спираючись на який
і можна вирізнити спеціальний предмет розгляду –
економічну сферу: «Саме зі спробами (спочатку
Сен–Сімона, а пізніше – Г. В. Ф. Гегеля, О. Конта,
К. Маркса, Ф. Енгельса, Г. Спенсера і ще пізніше, вже
у ХХ столітті М. Вебера, П. Сорокіна, Т. Парсонса,
Й. Шумпетера, У. Ростоу, Р. Арона, Д. Белла тощо)
дати наукове та філософське, тлумачене кожне у
відповідному контексті, при цьому як єдино автентичне,
осмислення суспільства й пов’язана та обставина, яка
особливо цікава у зв’язку з нашою проблемою. Тобто,
кажучи конкретніше, запровадження та входження у
дедалі ширший коловорот і все чіткіше виражене та
впевненіше утвердження терміна «сфера суспільства»
(«сфера життя суспільства», «сфера суспільної життє
діяльності» і т.п.)» [17, с. 136]. Відзначаючи важливу
роль для становлення сферного підходу також
здійсненого Ґеорґом Геґелем аналізу громадянського
суспільства, О. В. Яковлева все ж наголошує на
тому, що історично найбільший внесок у розвиток
досліджень саме економічної сфери належить Карлу
Марксу. Також значна увага надається дослідженню
праць Огюста Конта та Герберта Спенсера, зокрема
еволюційному аспекту становлення економічної сфери
та інституційному її виміру. Так, акцентовано увагу на
тому, що у Спенсера розрізнено три основні підсистеми
суспільства – підтримуюча (економіка), розподільча
(передусім відповідає за координацію співвідношення
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різних частин суспільного цілого на основі поділу
праці) та регулятивна. Остання «уособлена, як правило,
державою …покликана забезпечувати підпорядкованість
компонентів суспільства соціальному цілому. У якості ж
таких компонентів постають у Спенсера певні соціальні
установи, заклади, організації, інститути тощо, котрі
теж можуть бути визначені у статусі, хай вже й не
найважливіших, а вторинних щодо трьох основних,
шести сфер суспільства» [17, с. 153].
При цьому досвід аналізу О. В. Яковлевою праць
Маркса і Спенсера показує, що економічну сферу буття
суспільства слід досліджувати далеко не лише засобами
економічної науки, яка хоча і залишається основним
засобом такого дослідження, однак далеко не достатнім.
Дійсно, ми можемо сказати, що теорія соціальних
інститутів нині є самодостатньою і знаходить свій
розвиток також і у політології, юридичних науках тощо,
теорія мотивації взагалі більшою мірою належить
соціальній психології і так далі. Ось як О. В. Яковлева
слушно критикує економічний редукціонізм: «…
високоспеціалізований економіст–фахівець, методологіч
но обмежений рамками саме й тільки цього підходу,
дивиться на економічну сферу суспільства або й взагалі
те чи інше економічне формоутворення, гіпостазуючи
їх, тобто розглядаючи економічні процеси, явища,
інституції та й усю економічну сферу в цілому як
щось самодостатнє» [17, с. 51]. І далі дещо нижче: «…
власне економічні засоби, цілком ефективні у самій
економічній сфері, інтерпретуються у значенні своє
рідних універсальних відмичок, спроможних розв’язати
найскладніші й наймасштабніші проблеми, що належать
не лише до економічної, а й до будь–якої іншої з
основних сфер суспільства – соціальної, політичної,
культурної, духовної тощо. Такого штибу неавтентичне
здійснення економічного підходу часто–густо спосте
рігається на терені сучасної України» [17, с. 52].
Ще один важливий для нашого дослідження висно
вок знаходимо у цитованій монографії О. В. Яковлевої –
досвід аналізу системно–структурного та еволюційного
вимірів буття економічної сфери, на її думку,
можна поєднати на базі постнекласичного підходу,
який задає можливості здійснення горизонтальної
та вертикальної інтеграції знань різних наук та
окремих теорій при дослідженні економічної сфери:
«горизонтальна, тобто така, що поєднує досягнення
різних пізнавальних галузей, інтеграція знань становить,
як уже відзначалося раніше, тільки одну з осей
універсального еволюціонізму як основоположної, атри
бутивної характеристики постнекласичного мислення.
Інша ж, не менш важлива інтегративна смислова
вісь вищезазначеного мислення утворюється завдяки
синтезу ідеї еволюційного підходу та ідеї підходу
системного» [17, с. 61]. Постнекласичний підхід,
таким чином, орієнтує нас на контекстуальність,
трансдисциплінарність та тотальну взаємозалежність
суб’єкта і об’єкта пізнання – у цьому він відрізняється
як від підходу класичного (універсалізм розуму,
монологізм та лінійність пояснень, чітке обмеження рам
ками певної дисципліни, її раціональності та ціннісна
нейтральність як об’єктивізм), так і від некласичного
(нелінійність, альтернативність пояснень, плюралізм
раціональностей і заохочення міждисциплінарності, цін
нісна ангажованість як заперечення об’єктивізму тощо).
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Для нашого дослідження це означає необхідність
переосмислення економічної сфери дослідження під
кутом зору її включення у соціальну тотальність,
виявлення значущих соціальних та інших контекстів,
залучення даних різних соціальних та гуманітарних
наук для пояснення економічних процесів. Оскільки
ж йде мова не стільки про економічну сферу як
щось самодостатнє, а про бізнес–освіту як спосіб
активного входження особистості у цю сферу, тому
слід постнекласичні принципи застосовувати також і до
освітнього процесу. Однак, це вже завдання наступної,
третьої частини нашого дослідження.
Отже, нам слід з’ясувати, яким чином бізнес–
освіта поєднує бізнес і освіту, тобто економічну і
освітню сфери. Таким чином, ми маємо вийти також і
за межі сферного підходу. Однак, цей вихід не означає
тотальне заперечення, відкидання положень сферного
підходу. Аналогічні ситуації «поглинання» більш
фундаментальною методологією менш загальних
методологічних підходів спостерігаємо у науці як
типові. Так, теорія Ейнштейна не заперечила закони
Ньютона, а лише обмежила їхню універсальність,
зробивши лише інерційні системи окремим випадком
тієї реальності, яку описує теорія відносності. Так
само, як постнекласика ніби надбудовується над не–
класикою, а та, у свою чергу, над класикою – за рахунок
того, що попередній підхід стає складовою, частиною
більш широкого пояснення – так само і сферний підхід
ми не відкидаємо, а надаємо додаткових смислів тим
значенням, які він утверджує. Аналогічне дослідження
знаходимо у О. В. Яковлевої у її розділі в монографії
«Буття людини в суспільстві», де вона аналізує працю
Ґеорґа Єллінека «Загальне вчення про державу», де
Єллінек у постнекласичному стилі здійснює своє
дослідження «на стику філософії, політології і права»
[18, с. 132]. Особливо ж властива постнекласиці
тотальність суспільного буття виявляється на глобальній
стадії його розвитку [16]. Ці два приклади слугують
для нас методологічним дороговказом нашого власного
подальшого дослідження. До цього підходу ми лише
додаємо акцентування на необхідності аналізу смислів
додатково до аналізу значень. Саме до цього висновку
ми і дійшли наприкінці першої частини нашого аналізу
філософії освіти як методології бізнес–освіти. Такі
додаткові смисли з часом самі можуть набути статусу
значень – тоді і відбувається розширення базису
методології.
Однак, для такого розширення необхідна яскрава
і переконлива вихідна ідея, яка буде вказувати напрям
наступного широкого теоретичного і методологічного
синтезу. Такою ідеєю, на наше переконання, цілком
може стати переосмислення економічної теорії бізнесу
на засадах філософії підприємництва.
Класиком дослідження проблеми підприємництва
як філософської є Йозеф Шумпетер, який чітко
розрізняв вузьку економічну (тодішньою мовою
«класову») характеристику підприємництва (те, що
ми характеризуємо як вузьке економічне значення)
і широкий спектр суспільних впливів, яке фактично
здійснювало підприємництво і яке неможливо пояснити
суто економічною спрямованістю до оптимізації
(максимізації) прибутку – власне те, що ми називаємо
смислами, заради яких люди, власне, і займаються
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підприємництвом: «Здійснення підприємницької функції
створює для найбільш удачливих підприємців та їхніх
сімей позиції, котрі відповідають їхнім класовим
інтересам, воно здатне накласти на епоху свій відбиток,
сформувати особливий стиль життя, особливу систему
моральних і естетичних цінностей, але як таке воно не
становить собою тієї класової позиції, котру воно у собі
припускає» [23, с. 175]. Таким чином, у такому ракурсі
бізнес постає як той суспільний потенціал виявлення
точок інноваційного розвитку суспільства – людина, яка
займається бізнесом, давно визнана основою середнього
класу, стрижнем громадянського суспільства, Шумпетер
же акцентує увагу саме на креативному потенціалі
підприємців.
Так, Шумпетер відкрито декларує свій дослід
ницький інтерес, який, на перший погляд, здається суто
економічним: «Я прагнув дійти відповіді на питання, як
економічна система виробляє ту силу, котра її безупинно
змінює» [23, с. 52]. Однак, під економічним розвитком
Шумпетер розуміє дещо значно ширше за успіх окремої
справи, бізнесу, хоча й його старт чітко локалізовано –
цей розвиток «становить собою зміну траєкторії, за якою
здійснюється коловорот, становить собою зміщення стану
рівноваги на відміну від процесу руху у напрямі стану
рівноваги, проте не будь–яку таку зміну чи зміщення, а
лише, по–перше, стихійно виникаюче у економіці, і, по–
друге, дискретне» [23, с. 157]. Не економіка в цілому,
тотально розвивається ніби сама собою – її рухають
окремі резонансні впливи. Як поширюються такі впливи,
Шумпетер не надто переймався, однак подальший
розвиток бізнесу це переконливо продемонстрував. Ми
звертаємо увагу, зокрема, на надзвичайно популярну
працю Лайзи Ганскі «Мережа. Чому залучення є
майбутнім бізнесу» [25]. Залучення, а точніше – надання
можливостей до залучення у сполученні з добровільним
приєднанням, наслідуванням успішного досвіду – саме
так варто перекладати ключове слово «sharing» у назві
праці Ганскі.
О. В. Романенко резюмує позицію Шумпетера таким
чином: «Майже повторюючи те, про що йшлося раніше,
дослідник нагадує, що функцією підприємництва є
реформування чи революційне, докорінне перетворення
структури виробництва: а) через використання
певного винаходу, б) чи, в більш загальному аспекті,
невикористаної
технологічної
можливості
для
продукування нового товару, в) чи старого товару новим
способом, за допомогою відкриття й використання
нового джерела постачання матеріалів чи нового ринку
для збуту продукції, через реорганізацію нової галузі
тощо» [17, с. 249–250]. Іншим яскравим прикладом
успіху у бізнесі як результату створення нових широких
перспектив на основі інновативного підходу демонструє
праця У Чан Кіма та Рене Моборн «Стратегія
блакитного океану» [21]. Такий інновативний підхід
багато в чому має характер радикальної маркетингової
стратегії, тобто націлений на формування нових ринків
більше, ніж на використання наявних.
Саме тут можливий вихід на проблематику бізнес–
освіти: вона має, очевидно, додавати до класичної
економічної освіти та різноманітних версій її
некласичної оптимізації засобами мікро–економіксу
та макро–економіксу ту складову, яка значною мірою
пов’язана з цінностями – як споживачів продуктів
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економічної діяльності, так і, в першу чергу, самих її
виробників. Бізнес–освіта має бути освітою, яка формує
лідерські, підприємницькі якості, а не просто надає
систему знань чи набір готових рецептів оптимізації
прибутків. За великим рахунком, бізнес–освіта має
формувати у першу чергу особистість, а вже на основі
такої персональної налаштованості і вироблення
креативних навичок майбутній бізнесмен починає
бачити свої завдання, а відповідно і можливості їхнього
розв’язання значно ширше, ніж це традиційно пропонує
економічна наука.
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Potential of the philosophy of education as a methodology
of business–education conceptualizing
The philosophy of education as a methodology of business–education
conceptualizing defines as categories of the educational process, its values and world–
view bases and the specific application of these methodological framework guidelines
to business–education. The philosophy of education is still not considered and
conceptualized as a potential practical philosophy. Business–education is probably
most closely linked with practice, you can even say that the success of business–
education depends on how far in the process of education practical knowledge and
skills are involved, that is how this education is not so much a study of economic
theory (yet last one is an integral component of business–education), theoretical
dialogue about business, as broadcast and enriching experience of doing business –
from those who already have a wealth of experience to those who only began to take it.
The first task of methodological philosophy of education is to determine the
value of education as first principles of humanistic education (not a tool), and – their
reliance on national traditions in education. The second – performance prediction
and regulatory functions of the philosophy of education on education: any education
should consciously seek to change a person in focus on achieving new competencies –
with the condition of its reliance on the classic examples of knowledge and values.
The third methodological momentum, which the philosophy of education provides
to educational theory and practice, are striving for innovative human development
through education.
Business–education has added to the classical economic education and
various versions of its neoclassical optimization (by means of microeconomics and
macroeconomics) that component, which is largely associated with the values – as
values of the consumers of products of economic activity, and, above all, the values
of its very manufacturers. Business–education should be education, which forms the
leadership, entrepreneurial features, not only provides a system of knowledge or set of
ready–made recipes to optimize profits.
Keywords: business–education, philosophy of education, methodology,
conceptualization, practical philosophy, significance, meanings.
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Взаємозв’язок інноваційного
управління та постсучасних
соціокультурно–освітніх практик
Розглянуті питання узгодженості розвитку інноваційного управління в
освіті та соціокультурного контексту постмодерних трансформацій галузі. На
основі використання системної та компаративістської методології, поєднання
підходів філософії управління та філософії освіти розкрито малодосліджений
аспект проблеми, пов’язаний з визначенням методологічних засад розгляду
та конкретних особливостей інноваційного управління в освіті. Показано
неоднозначність взаємовідношень таких аспектів інноваційного управління,
як інформаційно–технологічний розвиток та гуманістичні цілі. Обґрунтовано
пріоритетність критерію людиновимірності при визначенні інноваційного
потенціалу управління.
Ключові слова: філософія освіти, філософія управління, інноваційна
модель управління, гуманізація, постмодерна освіта, інформаційне суспільство.

Інноваційне управління в освіті, яке відповідає
суспільству постмодерну, є гуманістичним управлінням
і протистоїть технократизму. Сутністю останнього
є відображенням функціональних відносин у соціо
культурній та освітній системах суспільства, при
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якому основою методології і технології управління
освітньою сферою є використання технічного знання.
Зміст технократизму в освіті слід розглядати як процес
управління галуззю на основі мислення, що ґрунтується
на технологічному детермінізмі, який сповідують
суб’єкти управління. Технократизм проявляється в
управлінській культурі, цілях, методах, результатах
управління освітньою сферою. Результатом технокра
тичного управління в освіті є не тільки характеристики
діяльності самої освіти, а й тенденції розвитку
суспільства, оскільки у результаті освітньої діяльності
люди стають носіями технократичного знання. Техно
кратизм суб’єктивно проявляється у світогляді та
мисленні, об’єктивно – у моделях управління та його
суб’єктах, яких можна схарактеризувати як технократію.
Подолання технократизму є однією з основних
проблем розгортання концептуальних моделей іннова
ційного управління в освіті, оскільки технократичне
мислення є антиподом гуманістичної орієнтації на
пріоритетність цілей саморозвитку особистості, прин
ципів самоорганізації, свободи творчості тощо. В
освіті він означає по суті порушення органічної
цілісності освітньої сфери, оскільки продукує відрив
освітньої діяльності від витоків людського буття та
культури. Сутністю технократизму є підпорядкування
управлінської діяльності у сфері розвитку суспільства,
освіти і людини ідеологемі об’єктивності і перетворення
людини у «гвинтик» соціальної машини у вигляді
держави.
У теоретичному вимірі подолання технократизму
в освіті здійснюється на основі концептуалізації
нових форм організації наукового знання й освіти,
що здійснюються у межах технонауки, яка виникла
на основі синтезу гуманістичних цінностей постінду
стріалізму, фундаментальної науки й індустрії надви
соких технологій. Нові ціннісні орієнтири розвитку
освіти забезпечуються узагальненнями філософсько–
освітнього характеру. Зокрема, у дослідженнях акцен
тують
системну
комунікативну
трансформацію
освітньої діяльності у постсучасному інформаційному
суспільстві.
Світоглядно–методологічною
основою
гуманоцентричної переорієнтації управління освітою
в умовах домінування її комунікативного аспекту
стає поворот від «філософії свідомості» до «філо
софії комунікації». В основі цього повороту лежать
розроблене Е. Гуссерлем вчення про інтерсуб’єктив
ність, «феноменологія симпатії» М. Шелера, «діалогіка
М. Бубера, «екзистенціальна комунікація» К. Ясперса.
Особливо великий внесок в проблему комунікації
вніс екзистенціалізм, який дав їй характеристику
форми буття людини, форми існування моральних
норм. Сьогодні гуманізм – це передусім гуманістично
орієнтоване спілкування людей. Відтак у гуманоцент
рично орієнтованій системі освіти основним об’єктом
управління має стати сама система комунікації людей
з прицілом на створення сприятливого середовища як
такої комунікації, так і освітньої діяльності в цілому.
Вітчизняна філософія освіти для обґрунтування
постсучасних інновацій в освітній сфері використовує
синергетичний, логіко–когнітивний, неопозитивістський,
структурно–функціональний, феноменологічний, теоло
гічний, аксіологічний антропологічний та інші підходи.
Все більше уваги приділяється таких теоретико–
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методологічним засадам постсучасного розвитку як
філософія всеєдності, філософія життєтворчості, кон
цепції ноосфери та глобальної освіти, ідеї діалогу та
полілогу культур тощо.
У практичному вимірі мова йде про упровадження
сумісних з гуманістичними цінностями концептуальних
моделей інноваційного управління в освіті, які будуть
сумісними як з новими соціокультурними реаліями
глобального характеру, так і з постійними змінами
технологічного порядку. Останнє особливо важливо
для управлінських моделей, оскільки вони мають
забезпечити відповідність освітньої діяльності потребам
постсучасного суспільства у постійному оновленні
технологій, а відповідно і постійному переосмисленні
процесу продукування та трансляції знань у освітній
сфері. Технологічні інновації приводять до швидких
змін у всіх сферах життєдіяльності суспільства і освіта
має готувати людей до життя в умовах цих змін.
Якщо соціально–системна роль упровадження
інноваційного управління в освіті полягає у забезпеченні
оптимальних змін освітньої сфери за рахунок ефек
тивного регулювання модернізаційних реформ, то
управлінсько–системна роль цього процесу визначається
завданнями забезпечення ефективного функціонування
самої підсистеми управління освітньою галуззю. По суті
інноваційні управлінські моделі представляють собою
основний елемент процесу системної трансформації
управління освітою у відповідності з потребами галузі
та сучасного українського суспільства. Їх упровадження
виступає засобом вирішення управлінських, системно–
галузевих та соціальних проблем, пов’язаних зі
здійсненням модернізаційних реформ у вітчизняній
освіті. Адже, як вказує вітчизняна дослідниця В. Галь
пєріна, «в українському суспільстві існує досить значне
розходження між державним та суспільним інтересом в
сфері освіти» [1, с. 9].
Упровадження інноваційного управління в освіті
вносить свої особливості у встановленні цілей і стра
тегічне бачення напряму розвитку всієї системи освіти.
Це знаходить відображення у зміні функціонального
імперативу як галузі, так і її підсистеми управління
в процесі переходу на інноваційну модель розвитку,
детерміновану як соціальними трансформаціями сус
пільства, так і системними цивілізаційними процесами
постіндустріального характеру. По–перше, змінюються
функції самого інноваційного процесу в системі
управління галуззю. Управлінські інновації в освіті
є каналом втілення постсучаних соціальних практик,
результатів нових інформаційних технологій. За допо
могою інновацій розширюється коло управлінських
функцій, що сприяє задоволенню потреб споживачів
освітніх послуг і суспільства загалом. Інновації дають
можливість залучати до управління нові ресурси, і
за рахунок цього привести суть управління освітою
у відповідність із структурою соціальних потреб
постіндустріального суспільства, що за своєю природою
є інноваційним.
По–друге, змінюються функції управління освітньою
сферою, які зазнають впливу інноваційного процесу.
Функції цілепокладання визначається орієнтацією на
якість та потреби споживачів освітніх послуг. На зміну
адміністративному управлінню приходить функція
регулювання. Суттєво розширюється функція організації
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взаємодії та стимулювання процесів саморозвитку в
освітній системі. Через вказані функції забезпечується
цілісність інноваційних змін в системі освіти. По–
третє, змінюються функції управління в освіті
стосовно організації інновацій в контексті їх впливу на
освітню сферу та суспільство загалом. Мова йде про
організаційну діяльність в управлінські підсистемі через
яку здійснюється ініціювання та управління інноваціями
в освітній сфері.
Окремо слід сказати про роль стратегічного іннова
ційного менеджменту як методологічної основи аналізу
процесу упровадження інноваційного управління в
освіті [5, с. 3]. Саме він найкраще забезпечує розу
міння напрямів інноваційного розвитку галузі та
її управлінської підсистеми в контексті загально
соціальних потреб, одночасно спрямовуючи на пошук
внутрішніх ресурсів для вирішення стратегічних
завдань.
Упровадження
управлінських
інновацій
принципово змінює склад, структуру і зміст методів
управління освітою. Передусім слід вказати на пріори
тетність методів аналізу і прогнозу, кількісних методів
моделювання, соціально–психологічних видів дії,
евристичних підходів. При цьому різко звужується
рівень можливостей для застосування адміністративних
важелів. Упровадження концептуальних моделей управ
ління у термінах інноваційного менеджменту харак
теризується як інвазія (поширення) нововведень. Цей
процес вимагає нових операціональних режимів,
нових принципів роботи, викликає необхідність
зміни організаційних структур і підгонки розрізнених
чинників до нової системи організаційної взаємодії.
Системні характеристики сучасного інформаційного
суспільства висувають на передній план екзистенціальні,
онтологічні аспекти взаємодії людини та суспільства, які
реалізуються і в управлінській діяльності. Орієнтація
на інформаційне суспільство як модель соціальної
організації ставить перед управлінням в освіті завдання
розробки конкретних механізмів реалізації так званих
постсучасних соціальних практик та цінностей. У
найзагальнішому вигляді ці зміни можна визначити
як форму принципово нового типу зв’язку людини та
суспільства з культурою через освіту, внаслідок чого
формується нове соціокультурно–освітнє соціальне
середовище діяльності людини.
На перший план виходять процеси самодетермінації,
самовизначення особою власних ціннісних орієнтирів
на основі безпосередньої інтеріоризації культурних
цінностей, що набувають характеру етичного виміру
індивідуального та соціального буття. Управління
освітою в межах нової системи соціальних відносин
набуває соціоцентричних та гуманоцентричних атри
бутів, оскільки в якості основного вектору свого
розвитку орієнтується на максимальне задоволення
інтересів об’єкта управління, і передусім створення
умов для самоактуалізації кожної людини. Метою
державного регулювання стає не патронат, а
стимулювання мотиваційного комплексу самодостатньої
людини. Цей загальний принцип поширюється і на
інституційний аспект соціальних змін, де орієнтиром
управлінської діяльності слід вважати розвиток
самоврядних засад на всіх рівнях суспільства. Саме
в цьому і полягає соціокультурна сутність процесу
упровадження інноваційного управління в освіті
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як аспекту системних інновацій модернізаційного
характеру. Однак саме тут виникає багато проблем,
оскільки стратегія управління не завжди збігається з
основними тенденціями самоорганізації. Між ними
нерідко виникає безліч розбіжностей, конфліктів,
оскільки історично склалося, що в процесах вітчиз
няної самоорганізації одним із провідних факторів
є держава.
Самостійною науковою проблемою є встановлення
взаємодетермінуючих
зв’язків
між
показниками
контексту соціального розвитку та модернізаційними
змінами в системі управління освітою як щодо цілей,
так і засобів їх досягнення в конкретних умовах.
Сучасна синергетична методологія пояснює впровад
ження радикальних інновацій виходом соціальної та
управлінської системи в точку біфуркації з макси
мальним рівнем невизначеності подальшого розвитку.
У цей період відбуваються структурні зрушення, що
охоплюють всі компоненти системи управління освітою.
Це і є система управлінських інновацій радикального
характеру, на основі становлення якої формуються
інноваційні управлінські парадигми та виникає нова
якість системи освіти та її управлінської підсистеми.
Окремим методологічним аспектом є визначення
євроінтеграційних детермінант упровадження концеп
туальних моделей інноваційного управління в освіті
у процесі модернізаційних реформ. Останні здійс
нюються з орієнтацією на освітні, соціальні та управ
лінські
стандарти
європейського
співтовариства.
Оскільки євроінтеграція є основою стратегічного
розвитку України, управлінські інновації в освіті мають
чітко узгоджуватися з відповідними тенденціями у
європейських країнах, що вже виражені не лише в
національних, а й загальноєвропейських інститутах.
Як вказує вітчизняна дослідниця Н. Діденко, «курс
на інтеграцію до Європейського Союзу ініціює
зміну парадигми…, що вимагає використання таких
механізмів, засобів та інструментарію державного управ
ління освітою, які забезпечать ефективність процесу
реформування за стандартами європейської освіти»
[4, с. 10].
Управлінські інновації в Європі носять не характер
ситуативної адаптації до соціальних змін, а планомірний
та систематичний характер вдосконалення управління
освітою в контексті загальнодержавної стратегії
розвитку. Тому конкретна форма їх здійснення, тобто
процес реформування управлінських структур та форм
діяльності, є постійним елементом. Інноваційний
процес в національних системах освіти підпорядкований
загальним вимогам до країн Євросоюзу, що випливають
із стратегії євроінтеграції. Згідно Копенгагенських
та Мадридських критеріїв йдеться про управлінські
реформи в межах вимог Євросоюзу, а не просто
реформ, вмотивованих внутрішніми процесами у країні
[2, с. 44–45]. Саме це визначає загальноєвропейський
соціальний контекст адаптації управлінських інновацій
країн Євросоюзу у вітчизняній системі освіти. Вивчення
багатогранного європейського досвіду для України
важливо саме на модельному рівні, оскільки за таких
умов ми маємо ефективно діючі та добре обґрунтовані
комплекси управлінських інновацій. А тому цілком
справедливим є твердження Д. Дзвінчука відносно
того, що «врахування переваг і обмежень кожної моделі
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

управління вкрай важливе для здійснення модернізації
сучасної освіти України» [3, с. 25].
Загалом
основним
результуючим
орієнтиром
упровадження інноваційних управлінських парадигм
в освіті в сучасних умовах є трансформація ціле
покладання управлінської діяльності з кількісних на
якісні показники результативності роботи. У розвинених
країнах питання підвищення якості управління в
освіті намагаються вирішити шляхом впровадження в
принципів і методів концепції тотального управління
якістю освітніх послуг. Основним фактором, який
детермінує використання європейського досвіду адап
тації освітньої діяльності до реалій інформаційного
суспільства шляхом упровадження управлінських інно
вацій, є його адекватність національним соціокультур
ним особливостям та потребам реформування вітчиз
няної освіти.
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Relationship of management innovation and postmodern socio–
cultural and educational practices
The questions of consistency for innovation management in education and socio–
cultural context of postmodern transformation industry are considered. On the basis
of systematic and comparative methodologies, approaches combining management
philosophy and philosophy of education reveals unexplored aspect of the problems
associated with the definition of methodological principles and consider the specific
characteristics of innovation management in education. Its showing ambiguity of
relationships such aspects of innovation management as information technology
development and humanistic goals. Its grounded human dimension priority criterion
in determining the innovative capacity management.
Keywords: philosophy of education, philosophy of management, innovation
management model, humanism, postmodern education, information society.
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Особливості розробки корпоративного кодексу
вищого навчального закладу
Висвітлено значення корпоративного кодексу як одного із способів
забезпечення інформативної відкритості й публічності освітньої установи та
як свідчення дотримання високих стандартів корпоративної поведінки.
Метою статті є аналіз корпоративних кодексів як інструменту
регламентації корпоративної культури та обґрунтування необхідності
створення корпоративного кодексу для вищого навчального закладу.
Використані методи: аксіологічний метод – вивчаються найбільш загальні
закономірності функціонування навчальних закладів і сутність корпоративних
кодексів та методи спостереження й аналізу.
Висновки. Проаналізувавши функції корпоративних кодексів та підходи до
їх створення, дійшли висновків, що корпоративний кодекс має створюватися
та впроваджуватися з метою розвитку корпоративної культури навчального
закладу, розуміння місії, підвищення мотивації співробітників та студентів
для забезпечення підтримки стратегії розвитку ВНЗ та підвищення його
престижу в освітньому просторі.
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Створення корпоративного (чи етичного) кодексу
вищого навчального закладу – це один із способів
забезпечення інформативної відкритості та публічності
освітньої установи, свідчення дотримання високих
стандартів корпоративної поведінки. Вірогідно, що
такий кодекс сприятиме удосконаленню корпоративної
культури та поліпшенню іміджу навчального закладу у
конкурентному середовищі.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що нині
не існує єдиних підходів до створення корпоративних
кодексів у сфері вищої освіти. Проте самі кодекси
навчальних закладів досить розповсюджені і, по суті,
є зведенням правил і норм поведінки, котрі поділяють
усі учасники освітнього процесу. Адже з допомогою
кодексу задаються певні моделі поведінки і єдині
стандарти відносин і спільної діяльності співробітників
та студентів вищого навчального закладу.
Корпоративні відносини та їх регламентацію у
корпоративному кодексі у вітчизняній освіті почали
досліджувати порівняно недавно, про це свідчать
розробки таких вчених, як: Г. Л. Хаєт, О. Л. Скідін,
Л. В. Васильченко, С. В. Королюк, О. В. Харчишина,
П. О. Куделя, Ж. В. Серкіс, В. П. Кубко та ін. Названі
дослідники опиралися на дослідження у сфері корпо
ративних відносин загалом та корпоративної культури
зокрема таких авторів, як: Т. Пітерса, Р. Уотермена,
І. Ансоффа, М. Армстронга, П. Вейла, М. Грачова,
Г. Даулінга, К. Камерона, Є. Капітонова, Ф. Котлера
та ін.
Мета дослідження. Аналіз корпоративних кодексів
як інструменту регламентації корпоративної культури та
обґрунтування необхідності створення корпоративного
кодексу для вищого навчального закладу.
Корпоративний кодекс є ефективним інструмен
том формування корпоративної культури, адже дає
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можливість офіційно закріпити важливі для організації
норми і принципи, встановлює межі повноважень і
відповідальності як співробітників, так і адміністрації.
За своїм змістом корпоративні кодекси є локальними
нормативними правовими актами, що містять найважли
віші інформаційно–нормативні положення, які прийняті
в організації. На думку Т. О. Соломандіної [6, с. 189] –
це свого роду регламентована книга для персоналу. За
А. В. Ульяновським – це один із генетичних документів
корпоративного іміджу [4, с. 146].
Названі вчені виділяють такі типи етичних кодексів:
– кодекси, які регулюють документацію, з детально
розробленими правилами, включаючи санкції, перед
бачені у випадках порушення кодексу (наприклад,
контракти);
– кодекси, які регулюють зобов’язання перед
клієнтами, вкладниками, акціонерами, співробітниками
тощо. Тобто, це соціальні кодекси;
– кодекси, які включають положення про цінності
організації, її філософію та цілі (викладають основи
корпоративної культури). Це корпоративні кодекси;
– кодекси, які визначають міжособистісні стосунки
в організації і погоджують інтереси працівників та
організації (наприклад, угоди, які укладаються між
адміністрацією та профспілкою). Це професійні кодекси.
На даний час розповсюджено два види етичних
кодексів – професійні та корпоративні. Залежно від
ідентичності спеціаліста (з організацією чи професійною
спільнотою) більш значимим для нього буде кодекс
професійної чи корпоративної етики. Напевно, що
виходячи із зазначеного вище, у сфері вищої освіти
найбільш прийнятним буде кодекс корпоративної
культури.
Багато великих фірм та корпорацій на Заході,
приймаючи етичні кодекси, вводять до штатного
розкладу психологів та спеціалістів з етики. Нині
це вже норма, а не виняток. Досвід у цьому напрямі
США, Німеччини, Японії свідчить, що витрати на
морально–психологічну підтримку персоналу є не тільки
об’єктивно необхідними, а повністю виправданими.
Організації набагато дешевше створити нормальні
умови для продуктивної діяльності своїх працівників,
аніж потім компенсувати додаткові витрати на навчання
та перепідготовку нових людей або на відшкодування
витрат через конфлікти й страйки.
Окремі організації в Україні також вже мають
певний досвід організації етико–психологічної під
тримки працівників. У деяких вищих навчальних
закладах, наприклад, працюють психологічні служби,
завданнями яких є сприяння повноцінному особис
тісному й інтелектуальному розвитку студентів, а
також профілактика і корекція відхилень у ньому.
У Київському гуманітарному інституті, наприклад,
здійснюється
програма
психологічної
підтримки
підготовки менеджерів. На окремих підприємствах
України створено етичні служби, а в деяких – прото
кольні служби, які забезпечують дотримання етикету у
взаєминах з іноземцями, особливо під час встановлення
контактів та проведення офіційних переговорів. Проте,
такий досвід поки що впроваджується повільно.
Більшість керівників ще не усвідомили необхідність
морально–психологічної підтримки людей. Не вистачає
відповідних методичних розробок, немає коштів для
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розв’язання цієї проблеми. Отже, коли найбільш значимі
етичні норми визначаються організацією, компанією,
поведінка працівників регламентується корпоративним
кодексом.
Як зазначає О. В. Харчишина, сутність корпоратив
ного кодексу випливає із змісту категорії «корпоративна
норма» і полягає в тому, що: 1) він регулює типові
ситуації і взаємовідносини, які мають місце в певній
організації відповідно до специфіки її діяльності (у
нашому випадку – навчального закладу); 2) йому влас
тиве багаторазове використання протягом терміну
існування; 3) норми корпоративного кодексу мають
однаковий не персоніфікований характер та є обов’яз
ковими для усіх членів організації; 4) виконання
корпоративного кодексу забезпечується певними внут
рішніми заходам і механізмами, в тому числі негатив
ною моральною і матеріальною мотивацією, виклю
ченням особи із членів організації (звільнення) [9].
За визначенням Н. В. Тесакової, корпоративний
кодекс – це документ, який формулює прийняті в
компанії правила поведінки і управління, основою яких
є формування бажаної корпоративної культури [7, с. 99].
На думку деяких науковців корпоративний кодекс
покликаний сприяти:
– зовнішній адаптації навчального закладу –
створенню позитивного іміджу, участі викладачів
та студентів у міжнародних програмах та проектах,
налагодженню партнерських відносин, входженню
у західноєвропейський освітній простір завдяки
проголошеній філософії діяльності;
– внутрішній адаптації та соціалізації нових пра
цівників, трансляції пріоритетів навчального закладу
міській та регіональній громаді, забезпеченню дотри
мання стандартів позитивної взаємодії між учасниками
навчального процесу та їх ознайомлення з наявною
корпоративною культурою [10, с. 39].
Як ми зазначали раніше, донині не існує єдиного
методичного підходу до розробки корпоративних
кодексів та загальноприйнятого змісту даного документу,
особливо у сфері вищої освіти [5].
Згідно з трудовим законодавством, документом, що
регламентує організацію праці і забезпечує трудову
дисципліну та нормативну поведінку працівників, є
«Правила внутрішнього трудового розпорядку». Крім
цього, існує ще один регламентуючий документ –
«Положення про персонал», що встановлює норми
соціально–трудових відносин та механізми їх реалізації.
Названі документи не виключають необхідності
створення корпоративного кодексу, адже, незважаючи на
деяку схожість, це три різних документи.
«Правила внутрішнього трудового розпорядку» є
обов’язковим документом, а «Положення про персонал»
та корпоративний кодекс організації розробляють на
свій розсуд на основі базових цінностей. Фактично у
корпоративному кодексі стисло формулюються основні
положення корпоративної культури організації, звісно, за
умови її цілеспрямованого розвитку та удосконалення.
А також фіксуються наявні корпоративні цінності та
правила, норми діяльності, стандарти поведінки тощо.
Загалом, «Правила внутрішнього трудового розпорядку»
і «Положення про персонал» – це внутрішні документи,
а корпоративний кодекс спрямований не лише на
внутрішній рівень, але й на зовнішній.
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Отже, корпоративний кодекс покликаний сприяти
чіткому позиціонуванню компанії через декларування
своєї місії та цінностей, базових принципів і стан
дартів.
Як зазначає В. В. Козлов, кодекс компанії – це
спеціальний документ, присвячений корпоративній
культурі і його розробка сприяє закріпленню культури
організації [2, с. 137].
Загалом, діяльність кожної організації регламен
тується основним документом – Статутом, у якому
викладається основна мета та принципи роботи орга
нізації в цілому. Положення статуту регламентують
дотримання усіх нормативних та спеціальних докумен
тів організації, в тому числі і дотримання Кодексу.
Існують три основні функції, які може виконувати
корпоративний кодекс: репутаційна, управлінська та
розвитку корпоративної культури (внутрішньооргані
заційна).
Репутаційна функція кодексу полягає у формуванні
довіри до освітнього закладу з боку зовнішньої
громадськості. Так кодекс підвищує привабливість
навчального закладу і стає певним стандартом надання
освітніх послуг.
Управлінська
функція
кодексу
полягає
в
регламентації поведінки у складних етичних ситуаціях,
в уніфікації вимог до всіх сегментів зовнішньої і
внутрішньої громадськості та у введенні табу на ті чи
інші дії незалежно від їх економічної привабливості,
якщо вони йдуть у розріз у прийнятими корпоративними
нормами і принципами.
Функція розвитку корпоративної культури. Кодекс
корпоративної культури (чи етики) є складовою
частиною корпоративної культури і важливим чинником
її розвитку. Він декларує цінності навчального закладу
усім учасникам освітнього процесу, орієнтує на єдині
корпоративні цілі і тим самим підвищує колективну
ідентичність.
Існують різні підходи до складання корпоративних
кодексів: професійний, декларативний і розгорнений.
Кожна організація самостійно обирає підхід до
створення корпоративного кодексу, виходячи із власних
завдань та політики своєї діяльності.
Як правило, корпоративні кодекси мають дві
частини: ідеологічну та нормативну. В ідеологічній
частині закладається філософія навчального закладу
(формулюються місія, цілі та цінності). Вона включає
в себе етичні принципи, покладені в основу мислення
та діяльності керівництва. Формування цих ключових
принципів сприятиме підвищенню іміджу та репутації
навчального закладу. Нормативна частина (викладаються
стандарти поведінки різних груп співробітників,
регламентуються норми їх спілкування та взаємодії)
містить у собі положення, які відображають принципи
і правила ділової поведінки, відповідальність адміні
страції щодо співробітників і студентської спільноти,
регламентують взаємини з зовнішнім середовищем –
вищими органами, партнерами, конкурентами в освіт
ньому просторі, абітурієнтами та їх батьками, випуск
никами, що продовжують співпрацювати з навчальним
закладом (наприклад, в межах Асоціації випускників)
тощо.
Розробка кодексу відноситься до базового (інша
назва офіційного) рівня корпоративної культури.
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Корпоративний кодекс, за Н. В. Тесаковою, може
містити такі позиції: місію; культуру управління:
структуру компанії, ієрархію управління, внутрішні
комунікації, зовнішні комунікації, кадрову політика,
атестації, стимулювання, соціальні гарантії, систему
кадрового зростання, систему навчання; культуру пове
дінки; стиль управління; систему цінностей; фірмо
вий стиль; міфи, легенди, герої; ритуали (прийом на
роботу, звільнення, свята тощо); процедуру впровад
ження прийнятих правил поведінки і управління (інфор
мування, заходи, навчання тощо); систему контролю за
виконанням прийнятих правил поведінки і управління
[7, с. 137–138].
Ефективність корпоративного кодексу залежить від
досить важливих факторів, по–перше, це використання
сучасних підходів до розробки такого документу, по–
друге, використання кодексу як у роботі вищої ланки
управління, так і у всіх підрозділах навчального закладу
[1, с. 24].
На нашу думку, у сфері вищої освіти не бажано
звертатися до зовнішніх консультантів з приводу
розробки корпоративного кодексу, адже, зазвичай
ефективними є кодекси, які складаються всередині
організації, виносяться на публічне обговорення та
відображають реальні, а не декларативні стандарти.
Кодекс повинен стати життєздатним документом, що
відображає усі аспекти функціонування навчального
закладу. Хоча, звісно, неможливо охопити ним
усі без винятків ситуації, що можуть виникати у
навчальному закладу, проте при створенні документа
варто передбачити можливість і механізм його
зміни та доповнення, а також певний робочий орган
для регулювання ситуацій та усіх спірних питань,
пов’язаних з корпоративними правилами.
Стосовно
наявності
кодексів
корпоративної
культури у сфері вищої освіти ми проаналізували
електронні ресурси вищих навчальних закладів
України. Можемо таким чином відтворити ситуацію:
на сайті Донбаської державної машинобудівної
академії розміщено «Положення про корпоративну
культуру»; на сайті Запорізької державної інженерної
академії розміщено «Довідник студента» та «Пам’ятка
першокурсника»; таку ж пам’ятку розмістив на своєму
сайті Кременчуцький інститут Дніпропетровського
університету економіки і права; Прикарпатський юриди
чний інститут Львівського державного університету
внутрішніх справ має «Інформаційний пакет» (він
відрізняється від кодексів, проте також містить цілі
і завдання ВНЗ); Дніпропетровський національний
університет розмістив «Кодекс честі та гідності
студента» та окремим документом «Кодекс поведінки
працівника ДНУ»; Дніпропетровський університет
економіки і права має «Пам’ятку першокурсника»
та «Кодекс поведінки»; Харківський національний
економічний університет розмістив «Кодекс професійної
етики викладачів і студентів ХНЕУ»; Одеська
національна морська академія має «Інформаційний
пакет», який здебільшого призначений для абітурієнтів
та першокурсників; на сайті Одеської національної
юридичної академії розміщено «Статут студентського
наукового товариства ОНЮА»; Одеський державний
медичний університет має «Пам’ятку першокурсника»
та «Урочисту клятву студента–першокурсника»; на сайті
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Міжнародного науково–технічного університету ім. акад.
Юрія Бугая розміщено «Кодекс честі студента».
Як бачимо, немає чіткої системи щодо наявності тих
чи інших документів корпоративної культури. Більш
того, лише деякі навчальні заклади виробили підходи до
розробки таких документів. На жаль, ще присутні вкрай
негативні явища, як от: копіювання західних зразків без
адаптації до вітчизняної вищої школи, декларативний
характер кодексів носить елементи бюрократичного
впливу, деякі кодекси мало чим відрізняються від
компіляції статуту та правил внутрішньої поведінки.
Правовими підставами для створення Кодексу,
як зауважує Д. А. Титов [8] мають бути: Конституція
України, Кодекс законів про працю, закони України
«Про вищу освіту», «Про оплату праці», Статут ВНЗ,
Колективний договір, Правила внутрішнього розпорядку.
Ці нормативні документи не повторюються у Кодексі,
проте певні постулати Кодексу можуть мати посилання
на них.
Загалом, оскільки систему управління вищим
навчальним закладом не прийнято сертифікувати
відповідно до міжнародних або українських стандартів,
то такі елементи системи управління, як організаційна
структура, внутрішні і зовнішні комунікації, кадрова
політика (кар’єра, ротації кадрів, система навчання,
система мотивації) мають бути включені до Корпора
тивного кодексу. Звісно, у навчальному закладі може
існувати два кодекси – Корпоративний кодекс та Кодекс
честі студента, хоча основні постулати корпоративної
культури зазначаються у першому документі. Хоча ми
переконані, що саме Кодекс корпоративної культури
містить все зазначене вище та носить нормативно–
декларативний характер.
Висновки. Корпоративний кодекс має створюватися
та впроваджуватися з метою розвитку корпоративної
культури навчального закладу, розуміння місії,
підвищення мотивації співробітників та студентів для
забезпечення підтримки стратегії розвитку ВНЗ та
підвищення його престижу в освітньому просторі.
Корпоративний кодекс може і повинен стати
унікальним документом навчального закладу. Щоб
він працював, він має бути прийнятим усіма співро
бітниками, стати основним документом, приводом до
корпоративної гордості та іміджовим інструментом
освітнього закладу.
Список використаних джерел
1. Бахарев А. Корпоративный кодекс: регламент внутреннего
имиджа [Текст] / А. Бахарев // Справочник по управлению
персоналом. – 2006. – №5. – С.23–30.
2. Козлов В. В. Корпоративная культура: учебно–метод.
пособие [Текст] / В. В. Козлов. – М.: Альфа–Пресс, 2009. – 304 с.
3. Корпоративна культура: навчальний посібник [Текст] / Під
заг. ред. Г. Л. Хаєта. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –
403 с.
4. Корпоративный имидж: технологии формирования для
максимального роста бизнеса [Текст] / А. В. Ульяновский; [изд.
2–е дораб.]. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с. – (Профессиональные
издания для бизнеса).
5. Кубко В. П. Процес створення корпоративних кодексів
[Електронний ресурс] / В. П. Кубко // Труды Одесского
политехнического университета. – 2007. – Вып.2 (28). – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Popu/2008_1/9–1.pdf.
6. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании:
Учеб. пособие. – 2–е изд., перер. и доп. [Текст] / Т. О. Соло
манидина – М.: ИНФРА–М, 2007. – 624 с.

258

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

7. Тесакова Н. В. Миссия и корпоративная культура [Текст] /
Н. В. Тесакова. – М.: РИП–Холдинг, 2004. – 188 с.
8. Титов Д. А. Корпоративный кодекс вуза как инструмент
формирования корпоративной культуры [Электронный ресурс] /
Д. А. Титов. – Режим доступа: http://libconfs.narod.ru/2004/s9/s9_
p46.htm. 193.
9. Харчишина О. В. Корпоративний кодекс як засіб форму
вання позитивного іміджу підприємств харчової промисловості
в умовах міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] /
О. В. Харчишина. – Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.
php/SR/article/view/4245.
10. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера:
навчальний посібник [Текст] / Г. Л. Чайка. – К.: Знання, 2005. –
442 c.

References
1. Baharev A. Korporativnyj kodeks: reglament vnutrennego
imidzha [Tekst] / A. Baharev // Spravochnik po upravleniju
personalom. – 2006. – №5. – S.23–30.
2. Kozlov V. V. Korporativnaja kul’tura: uchebno–metod. posobie
[Tekst] / V. V. Kozlov. – M.: Al’fa–Press, 2009. – 304 s.
3. Korporatyvna kul’tura: navchal’nyj posibnyk [Tekst] / Pid zag.
red. G. L. Hajeta. – K.: Centr navchal’noi’ literatury, 2003. – 403 s.
4. Korporativnyj imidzh: tehnologii formirovanija dlja maksi
mal’nogo rosta biznesa [Tekst] / A. V. Ul’janovskij; [izd. 2–e
dorab.]. – M.: Jeksmo, 2008. – 400 s. – (Professional’nye izdanija dlja
biznesa).
5. Kubko V. P. Proces stvorennja korporatyvnyh kodeksiv
[Elektronnyj resurs] / V. P. Kubko // Trudy Odesskogo politeh
nicheskogo universiteta. – 2007. – Vyp.2 (28). – Rezhym dostupu:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Popu/2008_1/9–1.pdf.
6. Solomanidina T. O. Organizacionnaja kul’tura kompanii:
Ucheb. posobie. – 2–e izd., perer. i dop. [Tekst] / T. O. Solo
manidina – M.: INFRA–M, 2007. – 624 s.
7. Tesakova N. V. Missija i korporativnaja kul’tura [Tekst] /
N. V. Tesakova. – M.: RIP–Holding, 2004. – 188 s.
8. Titov D. A. Korporativnyj kodeks vuza kak instrument for
mirovanija korporativnoj kul’tury [Jelektronnyj resurs] / D. A. Titov. –
Rezhim dostupa: http://libconfs.narod.ru/2004/s9/s9_p46.htm. 193.
9. Harchyshyna O. V. Korporatyvnyj kodeks jak zasib formu
vannja pozytyvnogo imidzhu pidpryjemstv harchovoi’ promyslovosti
v umovah mizhnarodnogo spivrobitnyctva [Elektronnyj resurs] /
O. V. Harchyshyna. – Rezhym dostupu: http://ecobio.nau.edu.ua/index.
php/SR/article/view/4245.
10. Chajka G. L. Kul’tura dilovogo spilkuvannja menedzhera:
navchal’nyj posibnyk [Tekst] / G. L. Chajka. – K.: Znannja, 2005. –
442 s.
Kubko V. P., Ph.D., assistant professor of documentation
and information of Humanities Department, Odessa National
Polytechnic University (Ukraine, Odessa), kubko_valentina@ukr.net
Tkachenko K. Y., graduate, Department of Information
and Documentation Humanities Department, Odessa National
Polytechnic University (Ukraine, Odessa),
katerinka__katerinka@mail.ru
The peculiarities of the corporate code development
for higher educational establishment
The article reveals the meaning and the significance of the corporate code
–a symbol for a high standard of corporate culture and an effective way to provide
the audience with the information transparency and publicity of an educational
establishment.
The present article aims to ground the necessity of creating a corporate code for
a higher educational establishment and to conduct an analysis of the corporate code –
an instrument for the corporate culture regimentation.
The applied methods: axiological method – the most common and general rules
of higher educational establishments functioning, the nature of the corporate code,
methods for observation and analysis are studied.
Summary: Having conducted the analysis of the corporate codes functions and
the approaches towards their creating the author concludes that the code should be
created and rooted in order to develop the corporate culture of the higher educational
establishment, understand the mission, motivate the personnel and students, support
the overall developmental strategy and increase the value of the establishment in
educational space.
Keywords: a higher educational establishment, a corporate culture, a code of
corporate ethics, a code of corporate culture, a professional code, a professional
conduct, a mission.
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Роль економічної освіти у процесі
становлення успішної держави
Висвітлюється доречність та важливість покращення економічної
освіти населення країни для скорішого становлення сильної та економічно–
незалежної держави, розвитку суспільства та підвищення рівню життя
громадян. Розглядаються різноманітні фактори, що здатні напряму впливати
на економічний стан країни.
Ключові слова: економіка, суспільство, релігія, віра, освіта, досягнення,
споживачі, багатство, економічний стан.

Оскільки
технологічний
прогрес
продовжує
активно змінювати образ життя сучасного суспільства,
розширюється діапазон, доступних для споживачів,
фінансових послуг – управління капіталом все більше
ускладнюється. Допомога споживачам, та орієнтування
їх у різноманітті фінансових продуктів на сьогодні
має важливе значення для економічного процвітання
держави. Коли країна здатна належним чином
продукувати свій капітал, для економічно стабільніших
умов життя громади. Це одна з причин, яка вимагає у
держави створювати та підтримувати економічну освіту,
удосконалювати та надавати їй розвитку, адже такий вид
освіти має життєво важливе значення для майбутнього,
здоров’я і благополуччя нації, її економіки.
Природу економічних знань описують у своїх
дослідженнях багато вчених, як З. Самчук, О. Міщенко,
О. Мороз, Ф. Кирилюк, М. Ільчук, зокрема велику
цінність становлять праці В. Гейця «Характер
перехідних процесів до економіки знань».
Новизна. Економіка та економічна освіта мають
важливе значення для забезпечення населення цінною
інформацією. Робота іноземних, та вітчизняних
ринків дозволяє останнім приймати обґрунтовані і
раціональні рішення для досягнення короткострокових і
довгострокових фінансових вигод. Вивчення економіки
також дозволяє людям навчитися управляти і найбільш
ефективно використовувати ті, чи інші обмежені
ресурси, такі як, наприклад, час або гроші.
Розробка теми: Ця тема покликана розглянути всі
чинники, що впливають на економічний стан країни та
довести, що економічна освіта має надзвичайно велике
значення у процесі покращення рівню життя громадян.
За останні декілька років в умовах активізації
глобалізації
важливою
актуальною
проблемою
економічної теорії та практики є взаємодія держави
та ринку, участь держави у функціонуванні сучасних
економічних систем та зміна її ролі та механізмів впливу
на перебіг економічних процесів [3].
Система економічної освіти є ваговим фактором
успішної економічної соціалізації людей, умовою
розвитку та підвищення якості людського капіталу. Вона
є тим базисом на основі якого формується і розвивається
економічна культура держави, підносить вже сформовані
уявлення про економічне життя та науковий рівень,
розвиває практичні уміння та навички, допомагає
приймати правильні рішення.
Наша держава не відстає від країн Європи і за
останні декілька років перейшла від постіндустріаль
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них до науково–технічних технічних технологій, які
базуються не лише на матеріальній, а і на інтелек
туальній власності.
Рівень економіки будь–якої країни можливо вира
хувати лише взявши до уваги стан наукового потенціалу
держави, кількості фахівців з вищою економічною
освітою.
Економічна освіта – це не тільки підготовка
економістів до майбутньої професійної діяльності,
але і здобуття певного рівня знань людьми інших
спеціальностей.
Освіта для суспільства в економічному плані є
цінною – є можливість отримати значну вигоду від
процесу передачі знань особистості. Високий рівень
освіти пропорційно підвищує продуктивність праці, що
проявляється у збільшенні доходів працівників. Чим
більшим буде коефіцієнт освіченості населенням тим
більшим буде загальний дохід суспільства. Таким чином,
економічне зростання держави і освіта взаємозалежні
один від одного.
Предметом економічного аналізу виступає освіта з
усіма її компонентами. При аналізі не можна опускати
навчальні програми, в яких прописано вимоги до рівня
знань учнів, студентів. Якість отриманої інформації
також впливає на функціонування всієї системи.
Сам педагогічний процес не є предметом вивчення
економіки. Але будь–яка професія, чи то педагог,
чи робітник на виробництві, вимагає оволодіннями
певними професійними знаннями та навичками.
Говорячи про ефективність освітнього механізму
не достатньо враховувати тільки затрати, потрібно
аналізувати ще й отримані результати.
Економічний аналіз освіти виконати практично
неможливо, це все пов’язано з характером діяльності
цієї сфери. Параметри, результати її функціонування не
завжди можливо виміряти в економічних показниках.
Економічні виміри не враховують всіх аспектів
навчального процесу загалом. Це все наводить на думку,
що недоцільно проводити економічні дослідження
освіти. На сучасному етапі розвитку економіки всієї
країни необхідно досліджувати лише ефективність та
результативність функціонування освіти загалом.
В той же час економічний аналіз діяльності освіти як
системи має ґрунтуватись на дослідженні характеристик
функціонування самої системи знань та загального
характеру педагогічного процесу. Всі ці питання
повинні розглядатись зі сторони економіки. Отже, хоч і
економічні аспекти і педагогічний процес мають різну
природу, вони взаємопов’язані між собою блоками
питань.
Освіта виконує інформаційну функцію – розкриває
поняття функціонування окремих різних підрозділів
в межах одного підприємства, як види бізнесу
взаємопов’язані між собою. Розгляд правил ведення
бізнесу розвиває допитливість, творчий потенціал,
креативність, які обов’язкові для роботи, наприклад у
галузі маркетингу.
Головна мета освіти – накопичення та передача
знань наступним поколінням. За допомогою освіти
можливо прослідкувати загальний розвиток держави.
Знання – це елементи освіти, які виступають
показниками розвитку людини та суспільства. Мета
освіти – це загальний розвиток особистості.
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Сучасне суспільство висуває нові вимоги і завдання
щодо особистих та професійних якостей людини,
її внутрішніх мотивів, оточення,рівня знань, вмінь
перетворювати негативну ситуацію на позитивну.
Саме людина, її характеристики є рушійною силою
економічного прогресу в сучасному інформативному
суспільстві.
Освіта – є необхідною умовою розвитку особистості.
Кожна держава повинна вкладати великі кошти в неї.
Вона має проводити політику стимулювання здобуття
вищої освіти не лише молодим поколінням, але й
людьми більш старшого віку.
Перед державою стоїть питання, вирішення якого
потребує негайних дій – створення відповідної моделі
економічної освіти, яка б задовольняла потреби
сучасного стану нашої держави. Крім того, така модель
повинна пропорційно втілювати як досягнення інших
країн, так і розвивати наші національні традиції. Для
того щоб наша країна була соціально–економічно
розвинутою
та
конкурентоспроможною
потрібно
негайно реформувати сфери освіти і науки.
Роль економічної освіти у процесі становлення
успішної держави – величезне. Індивідуальна і суспільна
продуктивність збільшується в декілька разів завдяки
опануванню знаннями та здобутті потрібних вмінь
та навичок. Держава повинна дивитися в майбутнє
і вкладати в «людський капітал», що передбачає
значних грошових вкладень в навчальні заклади,
підготовку працівників на виробництві. Багато сучасних
дослідників у своїх працях наводять приклад того,
що краще працювати розумом чим руками (є більша
ймовірність отримання набагато більше коштів при
мінімальних затратах).
За підрахунками західних і вітчизняних економістів,
майже третина приросту валового внутрішнього
продукту в розвинутих країнах світу нині забезпечується
інвестиціями у сферу освіти [Яненкова].
Економічна ситуація в Україні є неблагонадійною.
Існує два фактори які на неї впливають: науково –
технічний прогрес та рівень професійної підготовки
кадрів. Високі вимоги до працівників стає об’єктивною
потребою сьогодення.
Таким чином, зростання ролі освіти в суспільному
розвитку є обґрунтованим, тому що з’являються все
більше нової техніки з якою зможуть впоратись лише
підготовлені спеціалісти. Це все призвело до під
вищення вимог до професійної підготовки та збільшення
масштабів освіти. Зміна вимог до кваліфікації головним
чином стосується необхідності одержувати освіту та
удосконалювати свої навички протягом всього життя.
Як наслідок виникли нові форми освітніх послуг,
наприклад, різноманітні навчальні заклади пропонують
отримати освіту людям з різним освітнім рівнем з метою
отримання або підвищення кваліфікації.
Економічна криза неабияк вплинула на сучасне
українське суспільству (перехід на ринкову систему
економіки). Питання економічної підготовки підрос
таючого покоління стало актуальним (не лише в сім’ї,
але й в загальноосвітніх навчальних закладах). Цей
напрямок виховання передбачає не лише розвиток
ділових якостей, наприклад, ощадливість, розважливість,
але і накопичення економічних знань для подальшої
підприємницької діяльності.
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Здобуття економічної освіти повинно розпочинатись
ще в школі. Вона необхідна для виховання в учнів
економічної культури, для здатності правильно розуміти
як відбуваються соціально–економічні процеси та
активно брати участь в діяльності суспільства. В умовах
становлення ринкових відносин,принциповою ознакою є
вільна орієнтація і пристосування учнів до економічного
механізму регулювання ринку. Економічні знання по
своїй сутності є універсальними і застосовуються
в різних галузях. Кожен з нас у житті виступає і як
виробник, і як споживач, і як громадянин [1].
Вивчення економіки в школі допоможе учням
отримати більш повне уявлення про становлення й
подальший розвиток суспільства, вибрати правильну
життєву позицію.
Серед найважливіших функцій держави у сучасних
економічних системах є охорона довкілля і створення
умов для формування екологічно збалансованої
економіки та забезпечення сталого розвитку. Ця функція
набула особливої вагомості на порозі ХХІ ст. внаслідок
посилення національних та світової екологічної
кризи. Як слушно зазначають польські економісти
Б. Вінярський та ін., негативний вплив економічної
діяльності на довкілля часто неможливо припинити
механізмом ринкового саморегулювання. Це зумовлює
втручання держави для забезпечення охорони довкілля
та екологічної рівноваги. Метою державної політики
охорони довкілля є узгодження процесу економічної
діяльності з наявними суспільними поглядами щодо
захисту навколишнього середовища.
Сучасні розвинені економічні системи сформувалися
як системні утворення, у яких державні структури були
й залишаються найважливішим чинником ефективної
роботи ринку. При цьому деякі дослідники відзначають
поряд із державним регулюванням ринкових відносин
розвиток «громадського економічного регулювання»,
що виявляється у діяльності профспілок, екологічних
організацій, щодо захисту прав споживачів, об’єднань
підприємців, банкірів та ін., які впливають на
встановлення і дотримання певних «правил гри» у
сферах своїх професійних інтересів. Проте загалом
навіть і ці недержавні способи впливу на ринкові
процеси формуються у контексті наявного державного
регулювання, інституцій і з розвитком демократії не
суперечать, а скоріше доповнюють державні важелі та
відображають ефективність державного регулювання,
громадську думку на важливі проблеми функціонування
економічної системи.
Існує декілька принципів на яких повинна
базуватися економічна освіта:
– держава повинна бути зацікавлена у молодих
фахівцях;
– науково–технічне
забезпечення
навчальних
закладів;
– рівень економічної освіти особистості.
Економічна освіта направлена на формування
економічного мислення та свідомості, розвиток певних
здібностей та навичок. Формування економічних знань
здійснюється через взаємооб’єднання теоретичних
і практичних компонентів навчання. Це зумовлено
необхідністю в будь–якій справі враховувати спів
відношення витрат і вигод. Економічна освіта держави
в різноманітних моделях носить базовий характер, тому
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що без неї існування держави як такої не можливо.
Ця категорія не постійна, вона одночасно змінюється
з розвитком суспільства та держави. В сучасному
українському суспільстві, окрім загальнокультурного,
особистісно–феноменологічного значення національної
системи освіти і виховання, для формування прог
ресивного підприємницького прошарку, економічна
освіта носить конкретно–професійний компетентнісний
характер. Держави в економіці виступає регулятором
здійснюваних процесів та економічним суб’єктом.
Школа посідає центральне місце в освітньому
процесі, формуванні критичного способу мислення
майбутніх підприємців і веденні міжкультурного діалогу.
В ній закладаються основи толерантної поведінки, що
базується на повазі гідності кожної людини.
Курс економіки в школі повинен відповідати
потребам всієї держави. Економічно розвинена
особистість зможе:
– Добре орієнтуватися в економічному світі.
– Не достатньо мати лише знання, потрібно вміти їх
застосовувати. Найбільш оптимальне місце застосувань
своїх знань – повсякденне життя. Кожен день ми
виконуємо економічні дії (ходимо за покупками до
магазину, платимо за проїзд в громадському транспорті
чи отримуємо заробітну плату).
– Оцінка власних можливостей буде обґрунтованою.
– Задовольняти свої економічні потреби.
– Економічно мислити та розв’язувати складні
життєві ситуації.
– Обирати власний спосіб одержання майбутніх
доходів, аналізувати й оцінювати власні професійні
можливості та здібності.
– Співставляти свій економічний інтерес та потребу
зі своїми матеріальними, трудовими потребами.
– Використовувати всі досягнення науки і техніки.
Все можливо після виконання завдань економічної
освіти:
– Навчання людей основним принципам та мето
дам економіки, організації виробництва та ведення
господарювання.
– Навчання потрібно розпочинати з отримання
базових уявлень про економіку та економічну теорію,
які дадуть змогу орієнтуватися в роботі ринку,
використовувати закони.
– Виховання не лише суспільних якостей, але й
особистих якостей.
Вивчення економіки озброює людей з різним рівнем
фінансової грамотності, що дозволяє їм ефективно
управляти своїми фінансами і навіть надавати поради
іншим з області фінансового менеджменту і планування.
Програми економічної освіти покликані допомогти
споживачам приймати більш обдумані та оптимально
вірні фінансові рішення. Вони допомагають людям
зрозуміти, та пізнати витоки економіки і фінансової
системи загалом, в якій кожен громадянин, рано
чи пізно, починає брати участь, допомагає людям
зрозуміти ризики і оцінити альтернативи. Знання це
сила. Економічна освіта формує знання. Це дає людям
інструменти, щоб зрозуміти, економічні та фінансові
питання, інтерпретувати події, які будуть впливати на їх
фінансове майбутнє.
Найголовніше в економічний освіті те, що вона
має вирішальне значення для будівництва мостів,
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зв’язку між педагогами, бізнесом, і споживачем. Ці
мости готуватимуть наше суспільство для вирішення
насущних проблем на основі економічних знань.
Необхідно забезпечити індивідуальний економічний
успіх, а це дасть змогу економічній освіті призвести
до великомасштабних результатів – результатів, які
піднімуть і підтримають якісно високий рівень життя
для всіх громадян країни.
Багато дослідників вважають освіту гарною
сферою для інвестицій. Західні бізнесмени вже
давно використовують цей метод. Вони направлять
своїх працівників на навчанні в начальні заклади або
підготовчі курси. Тобто вони фінансують не в вироб
ництво, а в своїх працівників.
Зміст економічних дисциплін має спиратися на
життєвий досвід людини. Він повинен бути направленим
на розв’язання практичних завдань з якими в
майбутньому особистість матиме справу. Освітній має
спрямовуватися на формування й розвиток необхідних
компетентностей з сфери економіки.
Щоб уникнути негативних наслідків стихійного
«дикого ринку», пропонуємо здійснити на державному
рівні такі заходи:
– врахувавши досвід функціонування ринкового
економічного життя в інших країнах, з одного боку, та
особливості національної української культури, з іншого,
розробити певні етичні норми, які б ґрунтувалися на
християнських ідеях людяності, добра, поваги до інших;
– виховувати суспільство шляхом ґрунтовного
вивчення етичних норм та людських цінностей у
школах, середніх та вищих навчальних закладах;
– за основу «моральних цінностей», на нашу думку,
доцільно взяти християнське вчення. Такий підхід, як
свідчить американський та західноєвропейський досвід,
позитивно впливатиме на стан економіки та суспільства
в цілому [3, с. 51].
Активне обговорення питань щодо доцільності
формування нових принципів сучасного підприємництва
і втілення у свідомості підприємців впорядкованого
гармонійного світу, посилення виховних функцій
держави, її піклування про суспільну мораль, чи не в
першу чергу, стосуються освіти і виховання майбутніх
підприємців, гуманізації їх змісту.
Наявна в Україні ситуація є відображенням як
нагромаджених внутрішніх економічних і політичних
проблем, так і негативного впливу нещодавньої гло
бальної фінансової кризи, без вирішення яких
неможливо сподіватись на швидке виведення націо
нальної економіки з економічної кризи. Антикризова
політика держави має використовувати наявні резерви
національної економіки та створювати нові можливості
для її збалансованого розвитку. Продовження наукових
розвідок за даною проблематикою сприятиме дальшому
поліпшенню впливу держави на соціально–економічну
ситуацію в країні.
Підсумовуючи можна зробити висновок, що під
приємець має справу не лише з ресурсами, техно
логіями, продуктами, документами, різними процесами,
він постійно співдіє з людьми – керує підлеглими чи
виконує доручення, радиться з експертами чи дає оцінку,
веде переговори тощо. Успіх бізнес–діяльності значною
мірою залежить саме від умінь знаходити спільну мову з
конкурентами та колегами.
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Виходячи з усього вищезазначеного, можна
сформувати таке визначення: підприємництво – це
суспільно–корисна діяльність, і як будь–яка інша
сфера соціальної активності не може функціонувати
без наявності певних моральних передумов. Бізнес
неодмінно активізує міжособистісне спілкування і
взаємодію, відповідно потребує від людини володіння
моральними принципами, цінностями та нормами.
Україна перебуває в тяжких умовах. В умовах
обмеженого
фінансування
закладів
освіти,
всі
вони стоять перед складним завданням ефективно
забезпечити свою діяльність за обмежених ресурсів.
Не слід забувати, що освіта впливає не тільки
на економічну, але і на соціальну систему. Щоб
зменшити витрати державі потрібно налагодити
систему моніторингу, яка забезпечить збір та кількісні
виміри всіх освітніх послуг, що надаються в Україні.
Ці дані згодом можливо буде використовувати при
різноманітних підрахунках.
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Інтертекстуальні виміри фемінного
дискурсу публіцистики Надії Світличної
й Соломії Павличко
Розглянуто побутування й функціональне призначення різних форм
інтертекстуальності в різножанрових публіцистичних текстах Надії
Світличної та Соломії Павличко в контексті порушення ними питання щодо
становища українського жіноцтва в 70–х рр. і 90–х рр. ХХ ст.
Ключові слова: інтертекстуальність, алюзія, цитата, публіцистика,
Надія Світлична, Соломія Павличко.

ЗМІ відіграють важливу роль у формуванні образу
сучасної жінки, однак при цьому вони відтворюють
уже сформовані в соціальному житті норми та цінності,
сприяють їхньому тиражуванню й соціальному
засвоєнню сучасними жінками, а також продукують нові
поведінкові реакції, емоції й ідеї. Саме тому питання,
що стосуються усталених поглядів на жінок і їхні
проблеми в мас–медіа, вивчення гендерних стосунків
стало невід’ємною частиною сучасної журналістики.
Про це пишуть Н. Ажгіхіна, О. Вартанова, О. Здраво
мислова, О. Смирнова та інші. Крім того, українські
науковці звертають увагу на становлення й розвиток
жіночої й чоловічої преси в Україні, беруть до уваги
її тематику й оформлення. Науковими здобутками є
праці вчених, які досліджують зародження, розвиток
й адаптацію західного зразка глянцевих видань у
вітчизняному медійному просторі. У своїх працях
до цієї теми зверталися В. Демченко, Г. Дзюбенко,
І. Дяченко, В. Здоровега, Н. Клименко, К. Ліпатнікова,
Н. Олійник, О. Сушкова, М. Сухомлин, В. Шкляр
та ін.
Зрозуміло, що стереотипи самі по собі не є чимось
суто штучним – вони віддзеркалюють уявлення, настрої,
забобони, що існують у суспільстві в той чи інший
період. На думку вітчизняних і зарубіжних дослідників,
більшість ЗМІ зашорені матрицями та шаблонами, а
тому не готові подивитися на світ ширше, допомогти
побачити жінку й чоловіка в розвитку їхньої культурної,
соціальної, особистісної актуалізації. Так, соціальний
стереотип – це спрощений схематизований образ або
уявлення про певний соціальний об’єкт чи явище.
Стереотипи характеризуються емоційною забарвленістю
та стійкістю. При цьому найважливішим є те, що
вони впливають на прийняття рішення, приховуючи
логіку процесу від зовнішнього спостерігача. Таким
чином, журналістика й публіцистика, переобтяжені
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стереотипами, втрачають свою об’єктивність і розми
вають контури реального стану речей. Це не могло не
привернути увагу інтелектуалок, творчих особистостей,
що стояли й стоять на позиціях забезпечення жінкам
гідного становища в суспільстві. До таких належить
Надія Світлична.
У вересні 1979 р. на запрошення Об’єднаних
жіночих організацій у Чикаго Надія Світлична відвідала
Чиказьку метрополію. На відкритті Виставки оригіналів
самвидаву в Українському Інституту модерного
мистецтва вона виступила з промовою, що мала назву
«Сучасне становище жінки в Україні» [4]. Пані Надію
чудово знала українська емігрантська громада в США
як нескорену дисидентку, що словом і ділом боролася
проти несправедливості, була максимально щира й
об’єктивна в оцінці й розумінні суспільно–політичних
явищ, у тому числі й того, що стосується українського
радянського жіноцтва.
Зрозуміло, що ця тема вимагала від Н. Світличної
неабиякого ораторського хисту й уміння структурувати
публіцистичний текст таким чином, аби ввести
аудиторію в курс справи, не переобтяжуючи зайвою
патетикою й слізливими наріканнями; говорити про
речі узагальнено–абстрактні, універсальні, близькі всім
жінкам планети не залежно від національності, але
при цьому оперувати прізвищами й апелювати до долі
жінок–символів – знаних, знакових, особливих у своїй
величі й у своєму горі. Пані Надія чудово справилася
з цим завданням. І насамперед завдяки використанню
різноманітних форм інтертекстуальності у своїй
промові. Як наслідок, у цьому журналістському тексті
представлено цитати, алюзії, ідіоми, котрі виконують
широкий діапазон функцій.
Хоча
теоретико–методологічний
інструментарій
інтертекстуальності Бахтіна – Крістевої найчастіше
застосовується щодо вивчення «тексту в тексті» у
художньому творі, однак, на думку багатьох дослідників,
зокрема В. Галич, «поняття «іншого» як принцип
структуризації журналістського тексту й формування
його понятійно–смислового простору має досить
широкий спектр тлумачень» [1, с. 141–142], а тому може
бути залученим до аналізу публіцистики. Функціональне
призначення різних форм інтертекстуальності в
публіцистичному й журналістському творі різниться
залежно від його жанру, виду, проблематики, тема
тики. Крім того, багато важить комунікативна мета
й власне функція самого слова в публіцистиці –
інформаційна, комунікативна чи рекламна. Найчастіше
в публіцистичному тексті в повній мірі реалізовуються
перші дві, а вже на них «накладається» функціональне
призначення цитат, алюзій, парафраз, ремінісценцій
та ін.
Білоруський дослідник С. Зелянко, аналізуючи функ
ціонування в медіатекстах інтертексту, визначає мету
його введення в журналістський твір: трансформація
«чужого тексту», імітація претекстового матеріалу,
полеміка з прецедентним автором, розвиток попередніх
традицій, збагачення сенсу авторського матеріалу,
нейтралізація сенсу інтертексту [2, с. 9].
Що стосується промови Надії Світличної, то серед
форм інтертекстуальності в ній переважають цитати,
при чому внутрішньотекстові (цитування мовлення
персонажів в авторській мові) і міжтекстові (чужі
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висловлювання, котрі вводяться з посиланням на
джерело) – явна цитата.
Так, авторка говорить про становище жінки в
радянському суспільстві: на законодавчому рівні вона
має абсолютно однакові права з чоловіком на освіту,
відпочинок, працю. Більше того: останнє – це не тільки
право, а й обов’язок, а ще є виснажлива домашня
робота, клопоти по господарству, догляд за дітьми.
Зрівняння в правах з чоловіками нічого хорошого
жінкам не принесло: в органах влади вони представлені
в меншості, на керівних посадах знову ж таки
переважає сильна стать, а от довбання асфальту, доїння
корів, працевлаштування на цементному заводі, куди
залучають «громадянок» і «товаришок», – навряд чи це
те, про що мріє жінка. Якщо не фізично, то морально не
легшою є робота вчителів і лікарів.
Як бачимо, перша частина промови Надії Світ
личної стосується українського радянського жіноцтва
взагалі, а тому в ній переважають побутові деталі,
узагальнюючі факти, порівняння становища жінки й
чоловіка, апеляція до загальновідомих подій і явищ,
тонкий натяк–алюзія на статтю КК УРСР щодо
«дармоїдства» й примусовості праці, що посилює
соціально–політичні нотки в тексті, однак зрозуміло, що
найголовніше – попереду. Це розмова про «становище
жінок, матерів, сестер ув’язнених, політичних в’язнів»
[4, с. 587].
Не порушити цього питання Надія Олексіївна
просто–таки не могла, навіть не мала права, адже сама
вона була сестрою «в’язня сумління», відомого право
захисника, поета, літературного критика, публіциста
Івана Світличного, особисто знала дружин заареш
тованих у 70–х рр. ХХ ст. дисидентів: Раїсу Мороз,
Оксану Осадчу, Раїсу Руденко, Надію Лук’яненко та ін.
Усіх тих, хто через в’язнів–чоловіків «несуть кару з
усіх боків» [4, с. 587]. Надія Світлична переконана,
що тільки завдяки витривалості, любові, стійкості,
самозреченню, підтримці своїх дружин і Валентин
Мороз, і Михайло Осадчий, і Микола Руденко, й Ігор
Калинець, і Левко Лук’яненко, і багато інших зуміли
вистояти й вижити. Що ці жінки варті преклоніння
й пошани, розуміє й Іван Світличний, адже і сам
він, перебуваючи тривалий час за ґратами, багато
чим завдячував сестрі й вірній дружині. А тому
абсолютно доречно й невипадково уривок із його вірша,
присвяченого Раїсі Мороз, у свою промову вводить
публіцистка:
Молімося, браття–атеїсти,
За наших славних Ярославн.
Круту їм долю Бог послав…
Ідуть – княгині. Йдуть – пречисті,
Ідуть… А хто шляхи тернисті
Їм килимами вистилав?
Ця поетична цитата безумовно посилює ліризм
тексту, поглиблює його емоційність, підкреслює
небайдужість, душевне співпереживання й самого поета,
і промовиці–декламаторки. Крім того, у поєднанні
з алюзією–ідіомою («Якими б килимами не були
вистелені ті безпуття, але бодай терня було менше на
тих безпуттях» [4, с. 587]) вона виконує організаційно–
композиційну й авторитетну функції, надаючи соціаль
ного маркування тим явищам, подіям, учинкам осо
бистостей, про котрі йтиметься далі.
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Аби не бути голослівною у своїй оцінці й розумінні
ролі жінок у долі їхніх чоловіків, Надія Світлична згадує
про вагання Михайла Осадчого, котрий, пройшовши
тюремні катівні, був готовий зламатися й написати
«покаяння». Авторка уникає оціночних суджень цього
кроку, вдаючись знову ж таки до поетичної цитати
вже М. Руденка: «Так просто все, напиши каяття, і
повертаєш право на життя. Якийсь десяток слів, чи,
може, фраз, і все … все втрачене повертається назад»
[4, с. 588]. Під час зустрічі з чоловіком, маючи на руках
двох маляток, Оксана Осадча підбадьорювала коханого:
«Михайле, ти тримайся, я буду якось давати собі раду
з дітьми, 10 і 15 років чекатиму. Ти не турбуйся за
нас. Тримайся, щоб ти не шкодував» [4, с. 588]. Важко
переоцінити морально–етичну силу й духовну міць
цих слів і передбачити їхні наслідки для беззахисної
жінки, тому й несуть вони в собі потужний емоційний
заряд.
Надія Світлична була знайома також із Надією
Суровцовою, тридцятирічним в’язнем сталінських
таборів. Знала від неї, що в місцях позбавлення
волі практикувалися настільки жорстокі прийоми
психологічного та соціального тиску на жертв, що
навіть сильні духом і тілом чоловіки не витримували
випробувань. Натомість ув’язнені жінки мусили
протистояти не тільки машині терору, але й зносити
постійну наругу й знущання від в’язнів–чоловіків. Надія
Суровцова залишила низку новел, оповідань, художньо–
публіцистичних нарисів у збірці «Колимські силуети»,
де порушила проблему жіночої неволі. Вона ні в якому
разі не ідеалізувала табірне жіноцтво, не ставила собі
за мету витворити міф про «табірне сестринство»,
взаємодопомогу й взаємопідтримку як визначальні,
консолідуючі чинники взаємин між жінками в таборі.
Як у ставленні до чоловічих учинків і поведінки,
так і до жіночих авторка намагається уникати різкої
критики, викривального пафосу, напускного дидактизму,
праведного гніву. Письменниця спробувала показати
різницю в ставленні до ув’язненої жінки й ув’язненого
чоловіка табірного керівництва, інших в’язнів. І цим
самим порушила низку морально–етичних проблем:
і загальнолюдських (із патріархальної позиції), і
гендерних (із матріархальної). Аналогічну ціль ставить
перед собою і Надія Світлична – бути чесною й
об’єктивною.
У її публіцистиці алюзії типу «соняшники <…>
асоціюються зі спогадами про Клуб творчої молоді,
котрий мав емблему – стилізований соняшник.
Малювала його покійна Алла Горська» [4, с. 585] та «у
найдемократичнішій, найкращій країні найріднішого
тата тримають за ґратами» [4, с. 588] виконують
доказову, культурно–історичну й інформаційну функції.
Тільки в першому випадку авторка майже філігранно
натякає на те, що в боротьбі з тоталітаризмом
нечисленні ряди борців поповнювалися й жінками, котрі
віддавали своє життя за національно–демократичну
ідею (художниця–правозахисниця Алла Горська була
підступно вбита), а в другому – іронічно–сатиричний
натяк–гіпербола на лицемірство системи, що, як
ширмою, прикривалася галасливими заявами–лозунгами
про гуманізм і демократію на тлі безчинств і беззаконня.
На завершення промови Надія Світлична продек
ламувала чудову поезію Василя Симоненка «Дума
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про щастя» – явна цитата – про важке життя селянки–
доярки:
Це ж така показна ситуація –
Гарна мати і троє дітей!
Це ж чудова яка ілюстрація
Для підтвердження наших ідей!
Ви мовчанкою соромливою
Постараєтесь обминуть,
Що в доярки цієї щасливої
Руки й ноги вночі гудуть [5, с. 83–84].
Таким чином, Надія Світлична, порушивши
проблему становища жінок у радянському суспільстві,
зосередила свою увагу не стільки на наявності чи
відсутності дискримінації за статевою ознакою,
можливості самореалізації жіноцтва чи на порівнянні
«капіталістичних» і «соціалістичних» умов їхнього
існування, скільки торкнулася питань щодо важкої
долі, високих морально–етичних якостей, призначення
дружин, сестер, доньок, матерів заарештованих і
засуджених на тривалий термін перебування дисидентів–
правозахисників.
У своїй промові авторка уникає прямих і
безапеляційних патетично–викривальних звинувачень
на адресу комуністичного режиму, СРСР чи
карально–тоталітарної системи, адже ставить за
мету не «антирадянську агітацію та пропаганду»,
а об’єктивне змалювання життя, побуту, ставлення
суспільства до тих жінок, що залишилися вірними
родині й чоловікам – «в’язням сумління». Досягти
цього вона змогла шляхом використання таких форм
інтертекстуальності, як алюзії–натяки, що своєрідними
іронічно–сатиричними мазками–маркерами окреслюють
комуністичну реальність із точки зору порушення прав
і свобод громадян, виконуючи, таким чином, культурно–
історичну й соціально–політичну функцію. Широке
залучення цитат – внутрішньотекстових і міжтекстових,
насамперед поетичних, також не випадкове. Вони
виконують доказову, естетичну, авторитетну, діалогічну
й організаційну функції, адже завдяки введенню у
власний публіцистичний текст чужого мовлення Надія
Світлична, по–перше, ілюструє тези доповіді цитатами,
посилюючи аргументаційну базу, по–друге, поетичними
цитатами впливає на емоційне сприймання інформації,
по–третє, так як вірші про жінок і для жінок написані
не «придворними» поетами, а вдячними чоловіками–
дисидентами або ж тими, хто не побоявся говорити
про реальний стан речей у суспільстві (В. Симоненко),
то
правдивість
художньої
реальності,
творче
«опрацювання» буденності М. Осадчим, І. Світличним
та ін. знімає з доповідачки відповідальність і потребу
в оціночних судженнях – реципієнти повинні зробити
висновки, черпаючи інформацію ніби з різних джерел.
Надія Світлична окреслила перед заокеанськими
слухачами низку проблем і позитивних моментів у житті
українського радянського жіноцтва 70–х рр. ХХ ст. При
цьому вона не концентрувала уваги на жіночих рухах
як таких, не говорила про фемінізм, про організаційну
боротьбу жінок за свої права й наслідки цієї боротьби.
Насамперед через те, що жанр тексту – публіцистична
промова,
комунікаційна
мета
–
інформування
іноземців про життя жінок, – на перший план ставили
завдання зруйнувати інформаційну блокаду й донести
альтернативну щодо офіційно–нав’язаної правду.
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Натомість Соломія Павличко, продовжуючи розмову
про становище жінки в українському суспільстві,
зіштовхнулася з іншими проблемами, а тому фемінний
дискурс її публіцистики тематично близький до текстів
Надії Світличної, але теоретико–методологічний інстру
ментарій відрізняється. Як наслідок, і функціональне
призначення форм інтертекстуальності буде також дещо
відмінним.
Соломія Павличко в полемічній статті–відповіді
під назвою «Ще раз про свободу і рівноправ’я та інші
«нісенітниці»» [3, с. 177–179] веде уявний діалог з
«ідеологічним» противником фемінізму Ю. Іздриком,
котрий, у свою чергу, відгукнувся на статтю відомої
літературознавиці «Чи можливий в Україні фемінізм?»
[3, с. 167–176], що вийшла друком у березневому
номері «АRТ–лайну». 19 травня 1998 р. у газеті «День»
Ю. Іздрик розмістив свою статтю «У пошуках коханця
леді Чатерлей», у котрій – у звичній для нього іронічно–
зверхній манері – назвав фемінізм нісенітницею.
Соломія Павличко «підняла кинуту рукавичку» і
відповіла на закиди опонента.
Так як жанр статті сам по собі вимагає «розбору
польотів» – аргументів і контраргументів, то вико
ристання різних форм інтертекстуальності – насамперед
цитат, алюзій, парафраз – було вкрай необхідним й
обумовленим сюжетно–композиційними особливостями
тексту.
Власне про позицію Ю. Іздрика і його однодумців–
чоловіків, наприклад, В. Неборака, у питаннях щодо
емансипації, гендерної рівності, сексизму по відно
шенню до жінок читачам стає відомо якраз дякуючи
міжтекстовим цитатам («Іздрик наївно запитує: «Що має
на увазі Соломія Павличко, яка так наполегливо майже
у кожній своїй публікації відстоює ідею фемінізму?
Невже справді рівноправ’я, свободу і тому подібні
нісенітниці ?...» [3, с. 178]), парафразам («Іздрик
твердить, що фемінізм – це нісенітниця, хоча визнає,
що з моєї статті не досить добре зрозумів суть явища»
[3, с. 178], «Дух цієї апатії чується в рецептах Іздрика,
які можна розшифрувати так: «Ви там боріться, махайте
крилами, а ми знаємо, про що йдеться»» [3, с. 178],
«Назва моєї статті, як це помітив Іздрик, справді була
риторичною» [3, с. 179]), парафразам упереміж з
алюзією («Непогано було б ознайомитися з творами
Мілени Рудницької та тієї таки ж Лесі Українки, про
яку Іздрик згадує, зацитувавши сакраментальні слова
Франка про «одинокого мужчину» [3, с. 178] (тут і
далі виділення наше. – Л. Я.), «Проблема фемінізму, за
Іздриком, полягає в тому, що феміністки (і я в першу
чергу) не знайшли своїх коханців леді Чатерлей, тих
справжніх крутих чоловіків, які покажуть (передовсім
своєю сексуальною суперпотенцією), де лежить щастя
жінки» [3, с. 178–179], «Декілька років тому зі сторінок
«Сучасності» його повторив Віктор Неборак на адресу
Оксани Забужко» [3, с. 179]).
Ці форми інтертекстуальності виконують, крім
інформаційної, ще й діалогічно–провокаційну або
спонукальну функції, адже пан Іздрик не міг не
передбачати, що його іронічно–провокаційні питання
зумовлять відповідну «комунікаційну» реакцію Соломії
Павличко. Разом із тим, у статті–відповіді С. Павличко
використовує цитати Ю. Іздрика, взяті з контексту, як
своєрідний подразник, що вимагає він неї адекватної
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відповіді–спростування або додаткової аргументації
своє позицію. Також ці цитати й парафрази реалізують
організаційно–композиційну функцію: публіцистка від
них «відштовхується», аби плавно перейти від факту–
тези до факту–аргументу й забезпечити реципієнта
вичерпною інформацією, яка б дозволила б йому,
по–перше, правильно декодувати запропонований текст,
розібратися в соціальній, культурній його презумпції,
а, по–друге, стимулювати до прочитання статей, котрі
спровокували дискусію, або ж іншої, близької за
тематикою, літератури.
Соломія Павличко не залишається в боргу перед
опонентом. Вона також ставить, на перший погляд,
риторичне питання з елементами прихованої цитати:
«Невже ви справді вірите, що фемінізму не стане, коли
буде «виявлено ареал, в якому гніздяться непідробні
коханці леді Чатерлей»? [3, с. 179] – розуміючи,
що дискусію на фемінну й феміністичну тематику
практично невичерпна й триває майже століття.
Однак уже те, що хоча б на теоретичному рівні про ці
проблеми пишуть, тішить публіцистку, і вона готова й
далі полемізувати з цього приводу, привертаючи увагу
широкої аудиторії, особливо жіночої. Тим паче, що
опонент–Іздрик їй імпонує своєю безапеляційністю
й епатажністю. Не без іронії вона зауважує: «Ці дві
колонки (стаття Ю. Іздрика. – Л. Я.) мене потішили
тим, що не були традиційним матом у мій чи взагалі
феміністичний бік» [3, с. 177], «Іздрик – інтелектуал,
він читав Лоуренса, він оперує такими поняттями, як
«філософський контекст», «секуляризований світогляд»,
«моральний імператив», «патріархальне суспільство»»
[3, с. 177].
Наостанок Соломія Павличко не втримується від
повчання–настанови, зверненої до національної еліти:
«Щодо інтелектуального фемінізму, який активно існує
вже сьогодні, його завдання – деконструювати культуру
з її стереотипами і догмами, бути інструментом діалогу
і модернізації, а заодно холодним душем для всіх тих,
які сподіваються, що фемінізм розвіється як дим, коли
прийде коханець леді Чатерлей» [3, с. 179].
Отже, у різножанрових публіцистичних текстах
Надії Світличної (публіцистична промова) та Соломії
Павличко (полемічна стаття), об’єднаних фемінною
й феміністичною тематикою, ідеться про становище
жінки в суспільстві. Якщо Надія Світлична більше уваги
приділила постатям дружин, матерів, дочок ув’язнених
українських дисидентів–правозахисників 1970–х рр.,
то Соломія Павличко, дискутуючи з Ю. Іздриком,
оцінювала позитивні й негативні зрушення в механізмі
розприділення гендерних ролей уже в незалежній
Україні. Це дає нам змогу простежити й порівняти
поступ думки й суспільної моралі щодо «жіночого
питання». Разом із тим обидві авторки для досягнення
комунікативних цілей активно послуговувалися різно
манітними формами інтертекстуальності, такими як
цитати, алюзії, парафрази, котрі виконують різні функ
ції: інформаційну, естетичну, діалогічно–провокаційну
або спонукальну, організаційну, авторитетну, культурно–
історичну. Визначення функцій, які виконує інтертекст
у медіатексті, також дозволяє проаналізувати світогляд
самих публіцисток. Крім того, частими є вживання
ідіом, що надають національного колориту й посилюють
емоційність та експресивність тексту.
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«Декомунізація» Музею Великої Вітчизняної
війни у Києві: 1994 чи 2015?
Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити, наскільки зміни в
репрезентаціях та інтерпретаціях минулого у Музеї ВВВ, що були здійснені в
1994 р., були кардинальними по відношенню до попередніх репрезентацій та
інтерпретацій радянського часу. Методологія. Скептичний емпіризм. Наукова
новизна. У статті вперше показано амбівалентність репрезентацій та
інтерпретації минулого в Музеї ВВВ одразу після реекспозиції у 1994 р., а також
з’ясовано їхній історичний контекст. Висновки. З’ясовано, що можна говорити
не про корінний перелам у музейних репрезентаціях та інтерпретаціях ДСВ у
1994 р., а початок необоротних трансформацій. Зміну назви музею у 2015 р. не
варто розглядати як рядову подію, що є запізнілою констатацією декомунізації
репрезентацій та інтерпретацій музею. Зміна назви є скоріше сигналом
про завершення одного із етапів досить складного процесу, що тривала
біль ніж двадцять років. Із аналізу репрезентацій та інтерпретацій зразка
1994 р., другої половини 1990–х стає зрозумілим, що така зміна назви була б
неможливою у той час. В цілому, приходимо до висновку, що Музей ВВВ у 1994 р.
залишився політичним, і так і не став науково–наративним. Репрезентації та
інтерпретації містили потужну меморіальну складову, яка через політичні
фактори, не давала музею також перерости з місця пам’яті в інституцію, що
працює над збереженням і використанням суспільного досвіду.
Ключові слова: декомунізація, музей Великої Вітчизняної, музей Другої
світової, Батьківщина–Матір, реекспозиція в музеї Великої Вітчизняної війни
у 1994.
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В суспільстві, в цілому, і серед музейних практиків,
зокрема, все більшою мірою постає питання про
нагальність дослідження музейних репрезентацій та
інтерпретацій минулого. Проте, науковці не приділяють
цьому достатньої уваги, віддаючи вирішення цих
проблем на відкуп журналістиці. 16 липня 2015 р.
українськими ЗМІ було розтиражоване повідомлення
під заголовком «Національний музей історії Великої
Вітчизняної війни декомунізовано». Підставою стало
рішення Віце–прем’єр–міністра – Міністра культури
В. Кириленка, прийняте на виконання законів про
декомунізацію, а саме, «Про увічнення перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років»
та «Про засудження комуністичного та націонал–
соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів
в України та заборону пропаганди їх символіки»,
а також інших нормативних актів. Про це йдеться
у повідомленні Урядового порталу [7]. Звертає на
себе увагу те, що зміна назви відбулася не лише на
підставі першого із «меморіальних» законів (який,
нібито, забороняє використання поняття «Велика
Вітчизняна війна» (далі – ВВВ), хоча в тексті норма
тивного акту цього немає), а й на підставі закону, що
забороняє пропаганду тоталітарних режимів. Отже,
склалося уявлення, наче, не лише назва музею пропагує
тоталітаризм, а й діяльність самого музею до перейме
нування також була спрямована на його пропаганду.
Таке трактування зміни назви музею викликало
обурення у його працівників. У відкритому зверненні до
громадськості Вчена рада Національного музею історії
України у Другій світовій війні від 11 серпня 2015 р.
(далі – Музей ДСВ) [4] звернула увагу на те, що музей
припинив пропаганду тоталітаризму в «експозиційних та
інтерпретаційних нараціях» вже на початку 1990–х рр.,
а у 1994 р. було створено нову експозицію музею.
Зокрема, в нових репрезентаціях та інтерпретаціях
ВВВ провідне місце посіли теми України і українського
народу у війні, «соборизації етнічних теренів України».
У повідомленні підкреслювалося, що вперше були
представлені документи про Голодомор 1932–1933 рр.,
радянсько–німецьку співпрацю 1939–1941 рр., ста
лінські репресії 1937–1941 рр., реалії нацистської
окупації, музейними засобами розкривалася подібність
радянського і нацистського тоталітарних режимів.
Особлива увага у зверненні акцентувалася на тому, що
з 1994 р. в експозиції відображено УПА та українське
націоналістичне підпілля, що протягом багатьох років
коштувало музею тиску з боку певних політичних сил.
Таке тлумачення репрезентацій та інтерпретацій
Музею ДСВ має ретроспективний характер – із
сучасного у минуле, коли відомо, чим все закінчилося.
За влучним висловом А. Л. Зоріна, можна припустити,
що історику під силу вивчити все те, що знали
люди минулого, проте неможливо забути все–те, що
відомо йому й не могло бути відомо в минулому.
Іншими словами, в ретроспективних побудовах
присутня значна небезпека анахронізму. Таким чином,
здійснюючи спробу з’ясувати минуле «як воно було»,
необхідно абстрагуватися від актуальної ситуації, й
реконструювати, наскільки це можливо, події у їхній
історичній перспективі, коли основні дійові особи
працювали й планували свою діяльність, проте не могли
передбачити, чим усе закінчиться.
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Концептуальні засади реекспозиції були висвітлені у
спільній статті директора музею ВВВ О. С. Артьомова
та наукового консультанта музею і одного із провідних
істориків, що займався тематикою ВВВ, М. В. Коваля
[3]. Ця стаття вийшла у 1994 р., тобто перебувала у
відповідному історичному контексті, пов’язаному із
відкриттям оновленої експозиції. Оскільки експозиція
в цілому і досі функціонує й оновлюється в рамках
концептуальних напрямів, накреслених у цій статті,
у дослідників довгий час не виникало необхідності
її аналізувати, оскільки втілення статті можна було
безпосередньо побачити, відвідавши експозиції Музею
ВВВ. Зрештою, це призвело до поступової втрати
історичного контексту 1994 р., так, ніби, репрезентації
та інтерпретації минулого завжди були такими як
на сьогоднішній день. З іншого боку, у 1994 р. не
потребував аналізу радянський контекст, в якому
працювала експозиція до оновлення, бо учасникам
процесу він був само собою зрозумілим. Зрештою,
могло сформуватися неточне враження про те, що
у 1994 р. в експозиції відбулося повне розірвання із
радянським історичним наративом. Тому, щоб з’ясувати,
що ж відбулося у 1994 р., необхідно розглянути
концептуальні засади реекспозиції із урахуванням
тодішнього історичного контексту та виходячи із того,
якими були репрезентації та інтерпретації минулого в
Музеї ВВВ до реекспозиції.
Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити,
наскільки зміни в репрезентаціях та інтерпретаціях
минулого у Музеї ВВВ, що були здійснені в 1994 р.,
були кардинальними по відношенню до попередніх
репрезентацій та інтерпретацій радянського часу.
Поняття декомунізації у цій статті розглядається
як процес виправлення деформацій в репрезентаціях
та інтерпретаціях минулого, спричинених радянською
пропагандою та історичним міфом про Велику
Вітчизняну війну. Це передбачає домінування у
музейних репрезентаціях та інтерпретаціях аналітичної
історії. Таке трактування цього поняття концептуально
відрізняється від того смислу, яке воно набуло після
того, як процес декомунізації отримав офіційний статус.
В наш час, ідеологи декомунізації бачать її сутність у
маргіналізації будь–яких згадок про радянську добу,
зміни полюсу контроверсійних оцінок історичних
подій, а також механічного заміщення радянського
пропагандистського наративу його націоналістичним
відповідником.
Стратегії репрезентацій та інтерпретації минулого
в Музеї ВВВ у 1991–1994 рр. характеризувалися:
опціональністю профілю музею (показ соціально–
культурного контексту ВВВ, вихід за межі проблематики
ДСВ на ширший військово–історичний вимір: війни
СРСР у ІІ пол. ХХ ст., розвиток ЗСУ), приладжування
наявних репрезентацій та інтерпретацій під український
народницький наратив (у його вульгарній формі) з
одночасним збереженням, наскільки це можливо,
радянського варіанту історичної пам’яті про Другу
світову війну, посиленням уваги до антропологічного
виміру війни, дрейф від глорифікації радянського
історичного міфу до славлення військового подвигу
рядових солдатів та вшанування пам’яті полеглих. Все
це дозволило музею вижити, незважаючи на намагання
опонентів кардинально змінити, а то й, взагалі,
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припинити його роботу. Разом з тим, розпливчате
бачення профілю закладу, майже трьохрічна робота з
реекспозиції говорили про те, що ні всередині музею,
ні в суспільстві, ні на рівні держави не було чіткого
бачення майбутнього закладу.
Ситуація із реформуванням музею дещо прояснилася
у липні 1994 р. – в Україні було обрано нового
Президента – Л. Д. Кучму, а за кілька місяців перед
тим музей отримав нового директора – О. С. Артьомова
[1]. 7 жовтня 1994 р. на честь святкування 50–ї річниці
визволення України від фашистських загарбників було
відкрито оновлену експозицію музею війни 1941–
1945 рр. Оскільки у відкритті приймало участь вище
керівництво України, зокрема, Президент Л. Д. Кучма,
спікер парламенту О. О. Мороз, віце–прем’єр з
гуманітарних питань І. Ф. Курас, стало зрозуміло, що
Музей ВВВ зайняв своє місце в гуманітарній політиці
держави та, зокрема, її історичній складовій. Оскільки
гуманітарну політику в цей час цілком визначали
представники колишньої радянської партноменклатури
(відповідального за гуманітарні питання в Кабінеті
Міністрів України націонал–демократа М. Г. Жулинсь
кого замінив колишній апаратник ЦК КПУ І. Ф. Курас),
музей, фактично, повернув свій колишній статус важ
ливого державного осередку комеморативних практик.
Проте, стратегії репрезентації та інтерпретації у Музеї
ВВВ зазнали змін.
У виступі Президента України Л. Д. Кучми [13]
на відкритті експозиції музею, можна виділити три
основних блоки. Перший – ностальгічно–комемо
ративний. У ньому Кучма звертався до ветеранів у
традиційному радянському ключі, щоправда, акцентував
увагу більше на вшануванні пам’яті загиблих під час
боїв та померлих вже у мирний час учасників війни, ніж
на бравурній героїці (як було прийнято за радянських
часів).
Другий блок – афірмативно–інструментальний. У
ньому за допомогою історичних фактів у суспільній
свідомості мали бути утверджені необхідні для
панівного класу уявлення. Президент підкреслив, що
свято визволення України від фашистських загарбників
є загальноукраїнським, оскільки ВВВ – це важливий
елемент спільної історичної долі народу України. Він
віддав належне представникам інших народів, що брали
участь у деокупації України.
Як і в радянські часи, актуальна політична ситуація
зумовлювала репрезентації та інтерпретації минулого
в музеї. В даному випадку історія війни 1941–1945 рр.
розглядалася як інструмент консолідації українського
суспільства. Кожен міг побачити у понятті «Вітчизна»,
те, що він хоче – або сучасну Україну, або СРСР.
Підкреслену увагу до інтернаціональної кооперації та
дружби можна було тлумачити одночасно і в радянський
версії – братерстві народів СРСР, і з точки зору
геополітичного вибору незалежної України. При чому,
тут проглядається натяк не лише на збереження дружніх
відносин із країнами СНД і, особливо, Росією, а також
на пошук нових партнерів України у світі, так як до
народів, що перемогли у війні належали також США,
Велика Британія, Франція тощо.
Третій блок – змістовий. У ньому в стислому
вигляді програмувався той контент, який музей мав
ретранслювати, щоб залишатися у фарватері державної
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історичної політики. Цей блок був дуже важливим для
Музею ВВВ., який звик працювати у відповідності
з чіткими вимогами, що висувалися державною
ідеологією. Отже, після трирічної перерви (як у
історичній політиці держави, так і роботі центральної
експозиції) музей отримав відповідні ідеологічні
рекомендації.
Президент України, коментуючи експозиційні
рішення, виділив основну домінанту музейної
репрезентації: рельєфний показ головної дійової
історичної особи – народу та його представника –
солдата, партизана, підпільника, трудівника тилу.
Зазначимо, що підкреслення ролі народних мас на
противагу ролі особистості в історії є популярним у
марксизмі та псевдомарксизмі, положення якого були
близькі колишній партноменклатурі та «червоним
директорам», з середовища яких походив Л. Д. Кучма.
Але, в СРСР з його пантеонним підходом до
трактування історії війни 1941–1945 рр. в музейних
репрезентаціях, насправді, мало були представлені
звичайні люди – «гвинтики» (за промовистим висловом
Сталіна). Тому, антропологічний та мікроісторичний
поворот в репрезентації та інтерпретації історії
Великої Вітчизняної війни у однойменному музеї,
який намітився з 1994 р., мав великий інноваційний
потенціал. Посилювалася увага до людських трагедій,
викликаних війною. Музей ВВВ, відтепер, мав сприяти
пацифістичному вихованню (така війна більше не має
повторитися). Такий підхід контрастував з радянською
традицією, відповідно до якої тема війни мала
підтримувати суспільну свідомість у мілітаристичному
тонусі.
На думку Л. Д. Кучми, Музей ВВВ мав залишатися
осередком і символом «народної пам’яті» [13]. Іншими
словами, музей мав бути не лише науково–дослідною та
культурно–освітньою установою, що має транслювати
аудиторії науково обґрунтований контент, а також місцем
репрезентації емоційних, селективних, суб’єктивних,
подекуди сакралізованих (звертає на себе увагу
метафора, що застосовувалася щодо музею Великої
Вітчизняної – «храм») та спотворених політичною
ідеологією уявлень про минуле. Разом з тим, Президент
України зазначав, що тільки–но відкрита оновлена
експозиція музею – це «чесний і неупереджений показ
нашої історії у передвоєнні роки та в роки воєнного
лихоліття на основі документів і матеріалів» [13]. Отже,
політичне керівництво держави, фактично, створювало
сприятливий ґрунт для контроверсійності (історія vs
пам’ять) музейних репрезентацій та інтерпретацій ДСВ.
Самостійність у формуванні музейного контенту
(політичним керівництвом музею були надані лише
найбільш загальні рекомендації щодо змістового
наповнення музейної комунікації), нарешті, відкрила
шлях до залучення наукових даних, а, отже, збільшення
об’єктивності інформації, що транслювалася Музеєм
ВВВ, підвищення її резистентності до політичних
маніпуляцій. Науковим консультантом музею в той час
був М. В. Коваль, доктор історичних наук, завідувач
відділу історії України періоду Другої світової війни
Інституту історії України НАН України, якому музей
багато в чому і завдячував за нову концепцію експозиції.
У спільній статті М. В. Коваль та О. С. Артьомов
[3], обґрунтовуючи соціально–культурне значення
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Музею ВВВ, зазначали, що ДСВ була головним
звершенням покоління 1930–1940–х рр., а, отже, має
бути збережена як важливий елемент колективної
пам’яті, і як одна із домінантних подій історії
ХХ ст. Авторами було чітко окреслено місію музею
в умовах, коли академічні наукові інституції ще
не напрацювали необхідної історіографічної бази.
Вона полягала в упорядкуванні знань і уявлень про
минуле, в даному випадку, про ДСВ, зважаючи на
інформаційний хаос, викликаний зростанням кількості
медіаторів минулого, що поширюють неперевірені
дані та каламутять історичну свідомість. Музей мав
упорядковувати інформацію, виходячи із принципів
наукової об’єктивності, всебічності й комплексності,
аполітичності. Саме завдяки цим принципам музей,
на думку М. В. Коваля та О. С. Артьомова міг здобути
необхідний авторитет у громадськості й стати дійсно
впливовим науково–дослідним та культурно–освітнім
осередком, бути корисним суспільству, «вижити» в
нових соціально–економічних та суспільно–політичних
умовах. Без дотримання цих принципів музей чекала
доля одного із засобів у політичному протистоянні.
На думку М. В. Коваля та О. С. Артьомова,
музей впорався із поставленим перед ним завданням
реекспозиції, в результаті чого в Україні з’явилася
музейна інституція світового рівня, в основу експозиції
якої закладена лише правда про Велику Вітчизняну
війну [3, с. 151]. Зазначимо, що поняття «правда»
(«історична справедливість» та подібні до них), яким
досить рясно послуговувалися фахівці, причетні до
Музею ВВВ, є не досить вдалим в контексті наукової
історії, а більше підходить до її афірмативного варіанту.
Як відомо, у кожного своя правда: найбільші історичні
ревізії, інспіровані політичним класом, проводилися
якраз під гаслом відновлення «історичної правди».
Проте, використання поняття історичної правди, втім,
не завадило висловити М. В. Ковалю та О. С. Арьомову
ряд прогресивних з точки зору наукової історії поглядів
на реформування стратегій музейної репрезентації та
інтерпретації ДСВ у музеї.
Автори запевняли, що, перш за все, експозиція була
очищена від сталінсько–брежнєвських нашарувань.
М. В. Коваль та О. С. Артьомов, вочевидь, у даному
випадку мали на увазі гіперболізацію ролі компартії
у війні, а також агіографічно–епічну манеру подачі
матеріалу. Щоправда, цей вимір декомунізації треба
віднести не стільки до зусиль академічних вчених та
музейних науковців, як до загальної політичної ситуації
в Україні. Компартія була заборонена на юридичному
рівні ще у 1991 р., в суспільстві в цілому, все більшої
моди набувало тотальне засудження колишнього
партійного керівництва. Це прийшло на зміну
обов’язковому всебічному славленню «партії». Таким
чином, будь–яке звеличення та дослівне відтворення
радянських пропагандистських наративів було не на
часі.
У статті також зазначалося, що значну увагу на
експозиції буде зосереджено на подіях на території
України, але з урахуванням ситуації по усій довжині
радянсько–німецького фронту [3, с. 151]. Крім того, мав
бути виокремлений український внесок у Перемогу –
бойові заслуги етнічних українців та вихідців з України
по всьому театру воєнних дій [2]. Зазначимо, що цей
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підхід, насправді, не був кардинально новим. Вже із
1946 р. українська тематика була однією із домінантних
в українських музеях, присвячених війні [6; 10; 11]. Це
було зумовлено національним принципом устрою СРСР
та структури КПРС. Еволюція назв музею також яскраво
підтверджує це1.
Відкритим залишалося питання про маркери
національної ідентичності – етнічної чи громадянської
спільності. ВВВ не вписувалася у сформований,
переважно в еміграції та у колах радянських дисидентів,
націоналістичний наратив. Отже, в контексті музею
війни, мова йшла про оновлений варіант української
радянської громадянської ідентичності. Це співпадало
із поглядами політичного керівництва середини 1990–
х, яке намагалося підлаштувати радянську спадщину
під актуальні умови. Імовірно, саме для того, щоб
підкреслити роль Великої Вітчизняної війни в історії
України та політичне значення музею Вітчизняної війни
в Незалежній Україні, відкриття нової експозиції було
приурочене до дати визволення території України від
німецької окупації, а не до 9 травня, як планувалося
[9, с. 9].
М. В. Коваль та О. С. Артьомов у своїй статті
наголошували на збільшенні долі автентичних об’єктів –
пам’яток у репрезентаціях та інтерпретаціях Музею
ВВВ. Водночас, ними висловлювалося застереження
про необхідність заміни радянських творів мистецтва,
які продовжували використовуватися в експозиції й
суперечили оновленим інтерпретаціям.
В результаті оновлення експозиції, порівняно із
радянськими музейними репрезентаціями та інтерпре
таціями ВВВ, в музеї однією із провідних стала
тема «ціна Перемоги». Нарешті, почала надаватися
інформація про втрати (з 6 млн. чоловік, що
представляли у армії СРСР Україну, близько 3 млн.
загинули [2, 8, 5, с. 25]), а, отже, ставитися під сумнів
ефективність радянських методів ведення війни,
принаймні, в частині збереження живої сили.
М. В. Коваль та О. С. Артьомов констатували,
що в ситуації, коли організатори і безпосередні
виконавці оновлення експозиції були позбавлені
звичних «методологічних» орієнтирів, а нова, справді
наукова, методологія ще не була розроблена, сильні
позиції зберігали паттерни радянської історіографії
та старі технології відображення історії музейними
засобами [3, с. 151]. Це призводило як до консервації
1
У 1943 р. планувалося створити «музей Вітчизняної війни
українського народу», на межі 1940–1950–х рр. – відділ при філії
музею В. І. Леніна під назвою «Український народ у Великій
Вітчизняній війні проти німецько–фашистських загарбників», у
1946 р. відкрито виставку «Партизани України в боротьбі проти
німецько–фашистських загарбників», у 1967 р. з’явився проект
музею «Україна у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», у
1973 р. музей планувалося назвати «Українська РСР у Великій
Вітчизняній війні Радянського союзу 1941–1945 рр.», у 1974 р.
відкрито Меморіальний комплекс «Український державний
музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.». І лише
у 1996 р., коли музей було перейменовано у зв’язку із наданням
йому статусу національного, з його назви зникає його етнічна
характеристика і він до липня 2015 іменується як Меморіальний
комплекс «Національний музей Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр.». Див. Музей війни народної: Збірник наукових статей /
Упорядн.: В. О. Жуковський, М. В. Коваль, Л. В. Легасова та
ін. – К., 1999. – С.53–58; Указ Президента України від 21.06.1996
№459/96… – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/459/96. – Дата звернення: 11.07.16.
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старих ідеологічно–пропагандистських парадигм, так і
створювало умови для політизації музейної комунікації
також і в нових умовах.
В зв’язку з цим, директор та науковий консультант
Музею ВВВ окреслили основні напрями оптимізації
музейних репрезентацій та інтерпретацій Другої
світової війни в майбутньому. У першу чергу, вбачалося
необхідним продовжувати роботу із об’єктивізації,
деполітизації та деідеологізації музейних репрезентацій
та інтерпретацій. Минуле мало бути показане таким, як
воно було, а не таким, як його хотілося б бачити. Тому
однакова увага мала б приділятися як «вигідним», так і
«невигідним» епізодам історії.
Аудиторія мала б отримати інформацію про
антигуманну політику не лише нацистського режиму, а й
радянської влади. Зауважимо, що для того, щоб всебічно
показати «новий порядок», варто було б звертати
увагу не лише на роботу концтаборів, репресії з боку
нацистів тощо (хоча, звичайно, це було домінантою
нацистського режиму на окупованих територіях), а й
рутинні елементи повсякденного життя, функціонування
економіки, органів окупаційної влади, культурні
процеси, розкрити особливості колаборації з нацистами
тощо.
Більше уваги мало б бути приділено висвітленню
воєнного мистецтва німців, а саме тим аспектам, за
яким вони переважали радянські війська. На думку
М. В. Коваля та О. С. Артьомова це мало підкреслити
значущість подвигу радянських військ, які здолали
надзвичайно сильного супротивника. Таки підхід
був зумовлений значною меморіалізацією музейних
репрезентацій та інтерпретацій ВВВ. В той же час,
автори не звернули увагу на те, що розкриття цієї
теми дозволило б пролити світло на реальний перебіг
бойових дій, очиститися, чи, принаймні, створити
науково–обґрунтовану альтернативу історико–міфоло
гічним нашаруванням. Крім того, що більш важливо,
це могло б дати можливість накопичити емпіричну
інформацію про воєнне мистецтво: насамперед, мова
йде про те, яких помилок варто уникати у майбутньому,
зокрема, у військовому плануванні, морально–
психологічному забезпеченні військ, економіці війни
тощо. На жаль, воєнним мистецтвом німців було
цілковито знехтувано в музейних репрезентаціях та
інтерпретаціях за радянських часів.
У оновленій експозиції Музею ВВВ, дійсно,
з’явилося кілька табуйованих до того тем, проте,
їхня інтерпретація не була однозначною. Наприклад,
у методичному посібнику для проведення оглядової
екскурсії по експозиції музею 1997 р. [12], зустрічається
сміливе твердження про те, що пакт Ріббентропа –
Молотова, фактично, спричинив розв’язання ДСВ
(в цьому контексті варто було б все ж говорити, що
пакт остаточно зруйнував хитку систему стримувань
і противаг у військово–політичних відносинах у
Європі та Світі, що існувала на той момент, а не був
основною причиною розв’язання війни). І поруч із
цим зазначалося, що Радянський Союз спрямував на
західноукраїнські землі війська з метою визволення
єдинокровних братів, в результаті чого, українці
вперше за тривалий час об’єдналися в межах однієї
державної структури (так, наче, турботою СРСР була
«соборизація» України, а злуки 1919 р. не було в історії).
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У тому ж посібнику також говорилося про те, що
штучно створений масовий голодомор і масові репресії
тяжко позначилися на усіх сферах життя в Україні й
обороноздатності держави. Водночас, зазначалося,
що ці «досить жорстокі» методи все ж дали плоди:
«населення України разом з іншими народами СРСР
здійснило індустріалізацію, колективізацію та культурну
революцію».
Отже, в другій половині 1990–х рр. інтерпретація
заборонених до цього тем мала амбівалентний характер,
при чому, навіть, текстуально зберігалися важливі
фрагменти радянського історичного наративу.
Наукова новизна. У статті вперше показано
амбівалентність репрезентацій та інтерпретації минулого
в Музеї ВВВ одразу після реекспозиції у 1994 р., а
також з’ясовано їхній історичний контекст.
Висновки. В результаті дослідження з’ясовано,
що незважаючи на значні зміни, що відбулися в
репрезентаціях та інтерпретаціях минулого в Музеї
ВВВ внаслідок реекспозиції 1994 р., музейний
контент, в цілому, характеризувався амбівалентністю.
Радянський історичний наратив було збережено із
значними змінами, що стосувалися очищення від
відвертої пропаганди, й поєднано із новим поглядом
на Другу світову війну, що являв собою гібрид
підкоригованої політичним класом історичної пам’яті,
нових наукових даних, а також репрезентацій,
пов’язаних із антропологічним виміром війни. Можна
говорити не про корінний перелам у музейних
репрезентаціях та інтерпретаціях ДСВ у 1994 р., а
початок необоротних трансформацій. Звичайно, зміну
назви музею у 2015 р. не варто розглядати як рядову
подію, що є запізнілою констатацією декомунізації
репрезентацій та інтерпретацій музею. Зміна назви
є скоріше сигналом про завершення одного із етапів
досить складного процесу, що тривав біль ніж двадцять
років. Із аналізу репрезентацій та інтерпретацій
зразка 1994 р. – другої половини 1990–х стає
зрозумілим, що така зміна назви була б неможливою
у той час. В цілому, приходимо до висновку, що
Музей ВВВ у 1994 р. залишився політичним, і так
і не став науково–наративним. Репрезентації та
інтерпретації містили потужну меморіальну складову,
яка через політичні фактори, не давала музею
також перерости з місця пам’яті в інституцію, що
працює над збереженням і використанням суспільного
досвіду.
Перспективним напрямом подальших досліджень
є теми «соборизації» України та українського
націоналістичного підпілля в оновленій експозиції
1994 р., які потребують окремого детального розгляду.
Це, разом із результатами дослідження, викладеними
у цій статті, стане необхідною відправною точкою для
подальшого вивчення еволюції музейних репрезентації
та інтерпретації ДСВ кін. 1990–х – поч. 2000–х рр.
Список використаних джерел
1. Артьомов О. С. Правда – героїчна і трагічна [Текст] /
О. С. Артьомов, В. Жуковський, О. Шилін // Демократична
Україна – 23 березня 1995 року. – С.30–31.
2. Артьомов О. С. Храм ратної слави. Цього року
виповнилося 20 років Музеєві історії Великої Вітчизняної війни
[Текст] / О. С. Артьомов // Голос України. – 8 жовтня 1994 року. –
№192 (942).

270

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

3. Артьомов О. С. Нова експозиція меморіального комплексу
«Український державний музей історії Великої Вітчизняної
війни 1941–1945 рр.» [Текст] / О. С. Артьомов, М. В. Коваль //
Український історичний журнал. – 1994. – №6. – С.150–154.
4. З приводу «декомунізації» Музею історії Великої
Вітчизняної війни у Києві [Електронний ресурс] / Вчена рада
Національного музею історії України у Другій світовій війні //
Музейний простір. Музеї України та світу. – Режим доступу:
http://prostir.museum/ua/post/35530 – Дата звернення: 18.12.16.
5. Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчиз
няній війнах (1939–1945 рр.): Спроба сучасного концептуального
бачення [Текст] / М. В. Коваль; гол. ред. С. В. Кульчицький та ін.;
Інститут історії НАН України. – К., 1994. – 58 с.
6. Мемориальный комплекс «Украинский государственный
музей истории Великой Отечественной войны»: Фотопуте
водитель [Текст] / В. А. Жуковский, В. Д. Ольшанский,
В. П. Фомина. – К., 1983. – 192 с.
7. Меморіальний комплекс «Національний музей історії
Великої Вітчизняної війни» перейменовано на «Музей історії
України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс» [Елект
ронний ресурс] / Прес–служба Міністерства культури України //
Урядовий портал: офіційний веб–сайт. – Режим доступу: http://
www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248335353. – Дата
звернення: 18.12.16.
8. Музей житиме [Текст] / О. С. Артьомов // Урядовий
кур’єр. – 29 вересня 1994 року.
9. Ни на шлаг от правды [Текст] / А. С. Артемов // Правда
Украины. – 6 сентября 1994 года.
10. Партизани України в боротьбі проти німецько–
фашистських загарбників: Республіканська виставка: Довідник
[Текст] / І. Кузовков, І. Дуб; за ред. Л. Кизя. – К., 1947. – 98 с.
11. Украинский государственный музей истории Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Фотопутеводитель [Текст] /
Г. Ю. Левицкий, М. К. Гершуни. – К., 1975. – 52 с.
12. Храм ратної слави: Методичний посібник проведення
оглядової екскурсії по експозиції музею [Текст] / За заг. ред.
О. С.Артьомова; Ред.: Л. В. Легасова, В. О. Жуковський,
В. Д. Ольшанський; Матеріали підготували: Л. В. Легасова,
Г. Л. Голубенко, І. П. Васильєва та ін. – К., 1997. – 40 с.
13. Храм–музей на схилах Дніпра // Ветеран України. –
14 жовтня 1994 року.

References
1. Art’omov O. S. Pravda – geroi’chna i tragichna [Tekst] /
O. S. Art’omov, V. Zhukovs’kyj, O. Shylin // Demokratychna
Ukrai’na – 23 bereznja 1995 roku. – S.30–31.
2. Art’omov O. S. Hram ratnoi’ slavy. C’ogo roku vypovnylosja
20 rokiv Muzejevi istorii’ Velykoi’ Vitchyznjanoi’ vijny [Tekst] /
O. S. Art’omov // Golos Ukrai’ny. – 8 zhovtnja 1994 roku. –
№192 (942).
3. Art’omov O. S. Nova ekspozycija memorial’nogo kompleksu
«Ukrai’ns’kyj derzhavnyj muzej istorii’ Velykoi’ Vitchyznjanoi’ vijny
1941–1945 rr.» [Tekst] / O. S. Art’omov, M. V. Koval’ // Ukrai’ns’kyj
istorychnyj zhurnal. – 1994. – №6. – S.150–154.
4. Z pryvodu «dekomunizacii’» Muzeju istorii’ Velykoi’
Vitchyznjanoi’ vijny u Kyjevi [Elektronnyj resurs] / Vchena rada
Nacional’nogo muzeju istorii’ Ukrai’ny u Drugij svitovij vijni //
Muzejnyj prostir. Muzei’ Ukrai’ny ta svitu. – Rezhym dostupu: http://
prostir.museum/ua/post/35530 – Data zvernennja: 18.12.16.
5. Koval’ M. V. Ukrai’na u Drugij svitovij i Velykij Vitchyznjanij
vijnah (1939–1945 rr.): Sproba suchasnogo konceptual’nogo bachennja
[Tekst] / M. V. Koval’; gol. red. S. V. Kul’chyc’kyj ta in.; Instytut
istorii’ NAN Ukrai’ny. – K., 1994. – 58 s.
6. Memorial’nyj kompleks «Ukrainskij gosudarstvennyj muzej
istorii Velikoj Otechestvennoj vojny»: Fotoputevoditel’ [Tekst] /
V. A. Zhukovskij, V. D. Ol’shanskij, V. P. Fomina. – K., 1983. –
192 s.
7. Memorial’nyj kompleks «Nacional’nyj muzej istorii’ Velykoi’
Vitchyznjanoi’ vijny» perejmenovano na «Muzej istorii’ Ukrai’ny u
Drugij svitovij vijni. Memorial’nyj kompleks» [Elektronnyj resurs] /
Pres–sluzhba Ministerstva kul’tury Ukrai’ny // Urjadovyj portal:
oficijnyj veb–sajt. – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua/control/
publish/article?art_id=248335353. – Data zvernennja: 18.12.16.
8. Muzej zhytyme [Tekst] / O. S. Art’omov // Urjadovyj kur’jer. –
29 veresnja 1994 roku.
9. Ni na shlag ot pravdy [Tekst] / A. S. Artemov // Pravda
Ukrainy. – 6 sentjabrja 1994 goda.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 116

10. Partyzany Ukrai’ny v borot’bi proty nimec’ko–fashysts’kyh
zagarbnykiv: Respublikans’ka vystavka: Dovidnyk [Tekst] / I. Kuzov
kov, I. Dub; za red. L. Kyzja. – K., 1947. – 98 s.
11. Ukrainskij gosudarstvennyj muzej istorii Velikoj Otechestven
noj vojny 1941–1945 gg.: Fotoputevoditel’ [Tekst] / G. Ju. Levickij,
M. K. Gershuni. – K., 1975. – 52 s.
12. Hram ratnoi’ slavy: Metodychnyj posibnyk provedennja
ogljadovoi’ ekskursii’ po ekspozycii’ muzeju [Tekst] / Za zag.
red. O. S.Art’omova; Red.: L. V. Legasova, V. O. Zhukovs’kyj,
V. D. Ol’shans’kyj; Materialy pidgotuvaly: L. V. Legasova, G. L. Go
lubenko, I. P. Vasyl’jeva ta in. – K., 1997. – 40 s.
13. Hram–muzej na shylah Dnipra // Veteran Ukrai’ny. –
14 zhovtnja 1994 roku.
Rudenko S. B., Phd in Culturology (Cultural Anthropology),
doctor’s degree applicant, Kyiv National University of Culture
and Arts (Ukraine, Kyiv), rudenkosb@ukr.net
«Decommunization» of the Museum of the Great Patriotic war
in Kiev: 1994 or 2015?
The aim of this research is to detect how changes in representations and
interpretations of the past in Museum of the Great Patriotic war in Kiev, which were
implemented in 1994 were so extremely in compare with soviet times. Methodology.
Skeptical empiricism. Scientific innovation. In the article shown ambivalence of the
interpretations and representations of the past in the Museum of the Great Patriotic
war after refreshing of the exposition in 1994 and was found out its historical context.
Conclusions. In consequence of this research was found out, that despite of significant
changes in representations and interpretations of the past in the Museum of the Great
Patriotic war, implemented in 1994, museum context, in whole, was ambivalence.
Museum of WWII in Kiev is still political mainly. And this circumstance, unfortunately,
is more ancient, than all representations and interpretations in this museum. Therefore
museum can’t be more useful as socio–empiric institution for Ukrainian society and
realize its scientific potential. Further investigations can be devoted to historicist
conception of united Ukraine and Ukrainian nationalist guerillas and underground
organizations it the WWII in representations and interpretations in the Museum of
the WWII in Kiev, after refreshing exposition in 1994. These investigations is the start
point of researching of museum representations and interpretations of WWII in the end
of 1990 – beginning of 2000.
Keywords: decommunization, Museum of Great Patriotic war in Kiev, Museum
the World War II in Kiev, Motherland Monument in Kiev, re–exposition in Museum of
Great Patriotic war in Kiev in 1994.
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Теоретичні засади визначення поняття «криза»
як феномен політичної реальності
Досліджено деякі засади поняття «криза» як феномен політичної
реальності. Розглянуто ґенезу поняття «криза». Доведено що криза це
переломний момент у функціонуванні системи, у процесі якого вона піддається
впливу ззовні чи зсередини, що вимагає якісно нового реагування. Особливу увагу
приділено деяким характерним ознакам кризи.
Ключові слова: криза, теорії кризи, політична криза, конфліктологія,
ознаки кризи.

Політична система України сьогодні перебуває
на якісно новому етапі трансформації. Успадкувавши
командно–адміністративну модель управління, механізм
державної влади сформувався на принципах надмірної
концентрації владних повноважень в центрі, відвівши
регіонам лише роль об’єктів соціально–економічних
відносин.
Криза – багатогранне, всеохоплююче і всепро
низуюче явище, що знаходить відображення в усіх
сферах життєдіяльності людини: політиці, мистецтві,
науці, в міжособистісних, трудових, міждержавних
відносинах. Набуваючи різних форм, кризові явища є
супутниками як природних, так і суспільних процесів,
значною мірою визначають характер їхнього розвитку
та впливають на кінцевий результат. Універсальність,
велика кількість змістовних відображень інтерпретацій і
сутнісних характеристик поняття «криза» зумовлює його
широке застосування у різних сферах суспільного життя,
тому є об’єктом дослідження ряду наукових галузей.
Саме поняття «криза» є варіативним перекладом
від давньогрецького слова «krisis» (κρίσις) – рішення,
переворот, перелом, етап перехідного стану, вирі
шальний момент, поворотний пункт та результат. Слід
відмітити, що початково це поняття не несе негативного
змістовного навантаження, означаючи стан певної
невизначеності, що потребує нових активних дій.
Медицина була однією з перших сфер застосування
терміну «криза», звідки він розповсюдився на інші.
У політичну практику термін увійшов у XVII–
XVIII столітті в контексті процесів, що відбуваються
у суспільстві. Науковці в той час уже виокремлювали
воєнні, політичні кризи тощо [5, с. 1–4].
В економіці термін «криза» набув поширення
у XIX столітті, насамперед, у зв’язку з розробкою
концепції циклічності розвитку економічних систем,
що належить до засадничих складових категоріального
апарату економічної теорії та вже понад сто років
посідає одне з центральних місць у дослідженнях
різних наукових шкіл та напрямів економічної науки
[23]. Циклічні економічні кризи та матеріальна основа
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їх періодичності досконало викладена у фундаменталь
ній праці К. Маркса «Капітал». Кризові фази довго
тривалих економічних циклів досліджував російський
учений, засновник теорії довгих хвиль в економіці
М. Кондратьєв [7]. Питаннями теорії та історії еко
номічних криз займалися Й. Шумпетер, Є. Варга,
І. Трахтенберг, С. Меньшиков та інші.
Важливим у розумінні кризи як явища є врахування
мінливості причин її виникнення та характер
проходження, а також впливу супутніх факторів. Саме
тому чисельні спроби наукового визначення характерних
рис та ознак кризи, які тривають від початку
дослідження її як соціального явища і до сьогодні не
виявили універсальної (загальнонаукової) відповіді. Тим
не менш наявний досвід теоретико–методологічного
обґрунтування має важливе значення для визначення та
подальшого розвитку власне категорії «кризи».
Американський науковець, автор праць з міжнарод
ної політики та антикризового менеджменту Ч. Германн
виокремлює три основних риси кризи: сюрприз
(surprise), загроза (threat) та короткий термін для
реагування (short time response) [22, с. 61–82].
Своєю чергою, М. Сігер, Т. Селноу та Р. Алмер
визначають кризу як специфічну, несподівану і
непоточну подію чи серію подій, що спричинила
високий рівень невизначеності та, водночас, створює
як можливості, так і загрози для реалізації цілей.
З цієї дефініції бачимо, що автори виокремлюють
несподіваність, невизначеність та загрозу важливих
цілей як основні риси кризи. Однак, на думку
професора С. Венете, іще однією невід’ємною рисою
кризи є необхідність змін, оскільки криза є процесом
трансформації, за якого стара система уже не може бути
збережена [25].
Окрім природних криз, що за своєю сутністю
є непередбачуваними (напр. виверження вулканів,
цунамі і т.д.), більшість криз є результатом людської
діяльності. В цьому аспекті несподіваність як ознака
кризи залежить від самої людини, її можливості
вчасно ідентифікувати початок кризових умов. Саме
неспроможність «розгледіти» кризу у зародженні робить
її загрозою. Своєю чергою, неспроможність викликана
незнанням об’єктивного стану системи, який поступово
розкривається у процесі розвитку кризи. Таким
чином, внутрішні, глибинні причини кризових явищ
виявляються уже в найвищій точці кризи, або ж, навіть,
коли криза уже позаду.
Поширення економічних криз після Другої світової
війни зумовило зростання інтересу до планування
діяльності організацій як важливої функції управління
останньою. Саме порушення планування спричинює
виникнення економічної і політичної нестабільності,
оскільки функція планування фактично є підготовкою
рішень для попередження кризових ситуацій та криз, які
існують та можуть виникнути. Рішення у плануванні,
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залежно від їхньої дії, можуть мати стратегічний,
тактичний чи оперативний характер. Значне домінування
певного характеру планування під час прийняття владою
рішень визначає рівень стабільності системи управління.
При превалюванні оперативних рішень, особливо у
законодавстві, виникає «ручне» управління. Наслідком
ручного управління є ще більший потік невдоволення,
викликаний його не оптимальністю та непродуманістю,
що призводить до появи нових кризових явищ та криз.
Ігнорування стратегічного планування або його
необґрунтованість призводить до можливості виник
нення кризових явищ в середньостроковій та довго
строковій перспективі. Вирівнювання дисбалансу, що
виник унаслідок раніше прийнятих хибних рішень в
оперативному режимі, найчастіше відбувається з ураху
ванням власних політичних інтересів, що в майбутньому
призводить до ще більших втрат.
Своєю чергою, домінування стратегічних рішень
веде до втрати їх своєчасності дій. Тому необхідно
зберігати баланс різних типів рішень та їх відповідність
законодавству. Несвоєчасність та низька якість страте
гічних рішень, підміна їх оперативними рішеннями
провокують виникнення криз в суспільстві, розростання
бюрократичного апарату та, як наслідок, корупцію.
Розвиток транснаціональних корпорацій, кількість
співробітників деяких сягає населенню невеликих країн
Європи, а бюджет – більший, ніж у Греції та Португалії,
зумовив виникнення досліджень про їхню систему. Сам
аналіз компанії як системи дозволяє своєчасно виявляти
негативний розвиток процесів та їх причини, а головне
визначити підхід до їх вирішення як до першочергових.
Так, у результаті досліджень було виявлено, що
в корпоративному управлінні традиційний підхід
«вирішити проблему» (отримати позитивний результат,
спираючись на минулий досвід) змінився за визначенням
відомого американського дослідника теорії систем
Р. Акоффа на «закрити проблему»: змінити природу тієї
субстанції, що породжує проблему, підвести систему до
максимально бажаного стану, в якому проблема не може
виникнути.
Українська дослідниця О. Дробишева виділяє три
конструктивних функції, що відіграють кризи у динаміці
систем, а саме: підривають основи застарілих елементів,
відкривають шляхи для встановлення нових, зберігають
та збагачують генотип системи [6, с. 157–162]. Означені
функції кризи показують, що криза може виступати
стимулом для ефективних суспільних перетворень.
Таким чином, кризове явище (ситуація) – це
переломний момент у функціонуванні системи,
у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи
зсередини, що вимагає якісно нового реагування; це не
лише збіг несприятливих факторів, а загальна тенденція,
що властива елементам системи; вона зумовлюється
нерівномірним розвитком зовнішнього середовища,
а також об’єкта управління в цілому і окремих його
частин. Кризові ситуації, до яких вчасно не застосовано
відповідних заходів, перетворюються на кризи різного
характеру [19, с. 452].
О. Богданов–Малиновський у роботі «Тектологія.
Загальна організаційна наука» здійснив уточнення
характеристик кризових явищ. Момент кризи, на думку
дослідника, є кінцем невизначеності та коливань –
перемогою однієї сторони, або примирення: в будь
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якому випадку починається щось нове, організаційно
інше ніж попереднє. У ширшому розумінні О. Богданов–
Малиновський вбачає в кризі різке порушення нероз
ривності, яке веде до зміни організаційних форм
системи та переходу її в новий стан, або руйнацію. Він
виділяє два типи криз: з’єднувальний – створення нових
зав’язків та роз’єднувальний – створення нових кордонів
там, де їх раніше не було. Однак кордони між ними
умовні: «кожна криза існує у вигляді послідовності
елементарних криз того чи іншого типу» [3, с. 93].
У цій роботі, визначаючи поняття «криза», спи
раємося на погляди українських політологів Б. Кан
целярука та А. Черній, які розглядають кризові явища як
закономірне явище еволюціонування системи до якісно
нового стану функціонування, «як один з інгредієнтів її
вдосконалення».
Криза як феномен політичної реальності знаходить
відображення у працях мислителів іще з часів Старо
давнього Сходу й Античності. Так, у літературних
джерелах Стародавнього Єгипту кризу соціального
розвитку описують як наслідок недотримання законів,
незаперечна справедливість яких випливає із їхнього
божественного походження. Порушення ж божест
венних норм призводить до «страшних змін» – кризи,
нестабільності. В «Архашастрі» кризові явища в
суспільстві пов’язуються зі слабкістю правителя [2,
с. 76]. Конфуцій, який був противником управління за
допомогою жорстких законів, першооснови порядку
вбачав у культурі і традиціях. На його думку, ритуал і
звичай допомагали уникнути насильства і конфліктів
[8, с. 114].
У «Державі» Платона основою стабільності є
верховенство права, а недотримання законів – головна
причина державної кризи. Водночас, однією із причин
політичної кризи давньогрецький філософ відносить
майнову диференціацію, що виникає внаслідок існу
вання приватної власності. Водночас, його учень
Аристотель причини політичної нестабільності розгля
дав у контекстів соціальної структури суспільства, його
політичного устрою та співвідносив стабільність із
наявністю значного середнього прошарку. За Аристо
телем, політична криза є результатом зміни соціальної
структури суспільства, коли бідні верстви населення,
потенційно схильні до радикальних дій, кількісно пере
вищували інші соціальні страти. Основна ж причина
політичної нестабільності, на думку мислителя,
полягала в посиленні соціальної нерівності з боку
олігархії, та зрівнювання багатих і простого народу з
боку неправової влади демосу.
Загалом, слід зазначити, що до середини ХІХ сто
ліття кризи розглядалися побіжно, здебільшого як
негативні явища у контексті філософських та релігійних
питань. Кризи часто пов’язувалися з людською гріхов
ністю як покарання за неправильні вчинки, особливо у
період Середньовіччя.
Новий час та раціоналізм забезпечив перехід від
релігійно–філософського до політологічного аналізу
феномена кризи. В цей час уперше було висунуто тезу
про позитивний вплив кризи на розвиток політичної
системи. Таке трактування політичної кризи знаходимо
саме у Н. Макіавеллі, яких є одним із засновників
дослідження політики як окремого напряму. У свої
працях італійський філософ і політичний діяч важливим
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чинником історичного і політичного розвитку вбачає
соціальні протиріччя та інтереси. Тобто політична криза
і нестабільність виступають основою конструктивних
змін.
Представники теорії суспільного договору та демо
кратичного принципу розподілу влади (Ш.–Л. Мон
теск’є, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.–Ж. Руссо та інші)
запоруку стабільності і безкризового розвитку вбачали у
конституційних засадах державного управління, вдоско
налення системи представницьких органів, встановлення
системи стримувань і противаг шляхом поділу державної
влади, визнання недоторканості природних прав людини
і розширення інших демократичних процедур.
Однак, у ХХ столітті, що принесло людській
спільноті кризи глобальних, регіональних та національ
них масштабів, у наукових дослідженнях та суспільних
поглядах поняття кризи знову набуло негативного
відтінку, а зміни розглядалися як прояв дестабілізації
політичної системи. Починаючи з 70–х років ХХ сто
ліття, суспільство набуває динамічності та швидкого
наростанням змін у всіх сферах життя. Умовою
виживання і стабільності політичної системи стає саме
її мобільність, а зміни виступають «потенціалом системи
до відтворення і модернізації» [18, с. 276–281].
Британський філософ К. Поппер у праці «Відкрите
суспільство та його вороги», опублікованій у 1945 році,
до джерел кризи відносить не тільки втручання держави
в економіку та інші сфери життя людей, а й свідоме
прийняття диктатури людьми. Так, закрите суспільство
мислитель порівнює з організмом, оскільки спільноту
утримують разом напівбіологічні зв’язки такі, як
спорідненість, спільне життя, участь у спільних справах,
спільні небезпеки, спільні радощі та спільні лиха, тобто
спільність у всьому. Водночас, відкрите суспільство
вимагає від громадян прийняття особистих рішень. Тому
воно є конкурентним, демократичним, характеризується
плюралізмом у політиці, економіці, культурі. Перехід від
закритого до відкритого суспільства К. Поппер визначає
як найглибшу революцію в історії людства [14, c. 198].
За К. Поппером, кризи є неминучими. Проте
вирішення має бути спільним, при цьому держава не
повинна позбавляти громадян їхніх прав. Дослідник
є абсолютним противником насильницьких змін, які
можуть привести до руйнації усієї системи. На думку
К. Поппера виправданим є застосування сили лише у
разі опору досягнутої демократії будь–якому нападові,
навіть здійсненому чи дозволеному урядом [15, c. 163].
Сучасні зарубіжні дослідження політичних криз
значною мірою присвячені питанням концептуалізації
поняття «криза», методології її дослідження, а також
еволюції наукових поглядів з цієї проблематики.
Зокрема, американський учений C. Фланаган вбачає
у кризі виклик чинній владі, загрозу її авторитету, що
досягає рівня, на якому владні структури вже не в змозі
підтримувати стабільність існуючого ладу [21, с. 48].
Німецький дослідник Е. Циммерманн розглянув
політичну кризу у співвідношенні з урядовою кризою,
або кризою управління. Вчений слушно зауважив,
що політична криза є ширшим явищем та призводить
до зміни у політичному курсі держави («policy») та
політичній системі загалом [26, с. 69].
Вагоме значення має розмежування понять «криза»
та «колапс» (breakdown), що здійснив датський
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політолог П. Свенссон. На думку вченого, у демо
кратичних системах політична криза можлива без
руйнування основ, тоді як колапс означає зміну всіх
визначальних характеристик об’єкта [24, с. 136].
Кризові явища займають важливе місце у
дослідженнях польського політолога П. Штомпки.
На його думку, у період політичної, економічної чи
культурної криз відбувається пожвавлення традиції, на
перший план виходить історичний досвід. Поширеною
ідеологічною позицією у такому випадку виступає
«критичний традиціоналізм», що намагається врівно
важити функції та дисфункції тієї чи іншої традиції
[20, c. 98]. З позиції П. Штомпки, поряд із розглядом
криз потрібно досліджувати поняття революції, що є
вершиною загострення соціальних криз. Так, у роботі
«Соціологія соціальних змін» автор виокремлює
своєрідні «загадки революції», а саме: фактори, сили
або детермінанти революції; причини раптовості і
вибухоподібності масової поведінки в період революції;
питання про закономірність або випадковість революції
в загальній картині соціальних змін; розбіжність резуль
татів революції з початковими планами її організаторів;
непередбачуваність революцій у цілому [20, c. 386].
Американський учений Г. Алмонд здійснив ґрун
товне дослідження сутності парламентських криз. На
його думку, необхідною умовою подолання криз у
парламенті є злагодженість роботи не стільки парла
ментських фракцій, скільки їх лідерів (формальних і
фактичних) [2, с. 173].
Т. Парсонс у праці «Система сучасних суспільств»
виокремлює довіру як одну з умов, що забезпечують
суспільну стабільність [13, c. 24–26]. Його теза
лягла в основу досліджень легітимаційних криз. Так,
французький соціолог М. Доган у роботі «Ерозія
довіри у розвинених демократіях» на прикладі Франції
показує, що у суспільстві зазвичай спостерігається
значний відсоток громадян, які не виражають низький
рівень довіри або взагалі не підтримують окремих
політичних інститутів, однак, водночас, не заперечують
легітимність політичної системи в цілому. За думку
вченого, це є типовим для стабільних систем, яким не
загрожує руйнація, а криза легітимності за таких умов
сприймається як поштовх до розвитку [5, c. 86].
Сьогодні науковці вбачають успішність системи у
її здатності перебувати у стані перманентних змін та
ефективно долати конфлікти. У світовій політичній
науці проблематика криз розглядається як необхідний
регулятор політичного розвитку, що забезпечує
політичній системі перехід від неефективних форм
функціонування до стійких. Як зазначає український
дослідник С. Ставченко: «Перманентна присутність у
розвитку політичних систем конфліктів та кризових
процесів розглядається як норма, за виключенням лише
системної кризи, яка загрожує цілісності системи та
може призвести до її руйнування» [18, с. 161].
Важливе значення у дослідженні політичних
криз займає емпіричний напрям, що розробляється в
галузі кризового та антикризового менеджменту. Так,
особливості врегулювання політичних криз розглядали у
своїх роботах О. Лербінгер, М. Реджерстер, Дж. Ларкін,
Г. Чейз та інші.
Окреме місце у вивченні політичних криз зай
має інформаційна складова процесу врегулювання
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

політичної кризи, зокрема проблема зв’язків із громад
ськістю, на вирішення якої спрямовували свої наукові
пошуки С. Блек, Дж. Уайт, Ф. Зейтель. Г. Почепцов та
О. Дроздецька досліджували особливості антикризового
PR в постсоціалістичних країнах.
Політичні кризи є об’єктом вивчення конфліктолії,
зокрема в контексті етнополітичних досліджень, дослід
жень міжнародних, регіональних криз. Особливе місце
займає аналіз політичних криз у загальних теоріях
конфлікту, помітну роль серед яких відіграють праці
Р. Дарендорфа, Д. Бертона, К. Боулінга, Л. Козера
та ін. Так, концепції «позитивно–функціонального
конфлікту» Л. Козера, «конфліктна модель суспільства»
Р. Дарендорфа, «загальна теорія конфлікту» К. Боулінга
ґрунтуються на твердженні, що конфлікти харак
терні для суспільного життя та забезпечують його
оновлення.
Вивченням безпосередньо політичної кризи займа
лися В. А. Барсамов (досліджував структури суспільно–
політичної кризи), С. Я. Лавренов (розглядав військово–
політичну кризу), Р. Ф. Матвєєв (розробив загальну
теорію політичної кризи), М. Р. Шагіахметов (аналіз
системної теорії кризи), А. Шубін (дослідив кризу як
складову політичного циклу) та інші. Так, сучасний
російський дослідник О. Рогозян розглядає політичну
кризу як різке (часто неочікуване) загострення протиріч
в системі політичних відносин, що виходить зі стану
нестабільності, яке може викликати ґрунтовні зміни
у владі, суспільстві, або в цілому політичній системі
та спричинити розпад системи, але може й слугувати
джерелом змін та оновлення системи [16, с. 89].
Отже, під кризою розуміють різкий, переломний
момент та тяжкий перехідний стан певного процесу
соціального інституту, сфери суспільного життя, або
суспільства в цілому.
Загалом можемо виокремити деякі характерні ознаки
кризи, зокрема:
– нестандартність, що призводить до погіршення
параметрів функціонування системи;
– загроза
основним
цілям,
цінностям
та
функціонуванню системи в цілому;
– невизначеність в оцінюванні ситуації, що може
ускладнювати управління нею;
– неготовність до кризи, що значно зменшує час на
реагування;
– зниження рівня контролю за супутніми подіями;
– криза змінює відносини між учасниками;
– напруженість системи;
– посилення тиску оточуючих на осіб, які прий
мають рішення щодо врегулювання кризової ситуації
тощо.
Однією з головних особливостей кризи є необхід
ність прийняття рішення в умовах часових обмежень та
за відсутності чітких емпіричних даних про її причини.
З позицій системного підходу, «криза є ні що інше, як
вища ступінь загострення протиріч між складовими
системи та її структурою, той ступінь, за якого
структура перетворюється в тормоз розвитку системи
і одночасно виникає можливість переходу в новий
якісний стан шляхом перебудови структури». Таким
чином, криза являє собою той етап розвитку соціальної
системи, коли з’являється можливість її переходу
на якісно новий рівень, сама можливість є станом
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системи, за якого стає неможливим вирішення наявних
протиріч звичними (традиційними) механізмами (самою
системою).
Незважаючи на погляди, що склались в науковому
середовищі щодо відсутності завершеної загальної
теорії кризи, саме поняття «криза» та його прояви в
соціальній та політичній сферах життя суспільства
отримали достатньо завершену мовну фіксацію та
наукове визначення, що зводиться до розуміння кризи
як різкої зміни, крутого перелому, тяжкого перехідного
стану певного процесу політичного інституту, або сфери
та суспільно–політичного життя в цілому.
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Theoretical basis of the definition of «crisis» as a phenomenon
of political reality
Studied some principles of the concept of «crisis» as a phenomenon of political
reality. Considered genesis of the term «crisis». It is proved that the crisis is a turning
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Модернізація інформаційної політики
в умовах переходу від авторитаризму
до демократії
Зміни інформаційної політики в Україні розпочалися в період «перебудови»,
коли була проголошена політика відкритості, «гласність», відбувалося
реформування суспільних відносин. Всі ці зміни дали поштовх для демократичних
зрушень в інформаційно комунікаційних відносинах між владою та
суспільством, що мало позитивний вплив на суспільний розвиток, підготувало
ґрунт для подальших демократичних перетворень. У сучасній Україні процес
модернізації інформаційної політики ще не завершений, хоча демократичні
зміни в інформаційній сфері мають позитивний вплив на політичну систему в
цілому.
Використовуючи порівняльний метод дослідження можна виявити
особливості інформаційної політики Української РСР в період «перебудови»
та в умовах незалежної України, їх спільні риси і специфіку розвитку з
метою знаходження оптимальних форм політичної організації державної
інформаційної політики України та шляхів вирішення завдань в інформаційній
сфері. Системний аналіз використано при дослідженні та вивченні
особливостей модернізації державної інформаційної політики.
Ключові слова: державна інформаційна політика, модернізація,
«перебудова», інформаційний простір, політична комунікація, засоби масової
інформації.

Для
вдосконалення
державної
інформаційної
політики України важливо визначити особливості її
формування в умовах переходу від авторитаризму до
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демократії. За часів авторитарного режиму здійснювався
контроль за всіма засобами масової інформації,
а одними з головних принципів демократичного
режиму є свобода слова, вільне вираження думок,
плюралізм засобів масової інформації. Важливо
виявити перешкоди на шляху успішної реалізації нової
інформаційної політики. Часом засвоєнню інформації,
яка б допомагала модернізації суспільства, заважають
міфи, стереотипи, сформовані ще за радянських часів.
Ще однією перешкодою є упередження щодо змін,
модернізації суспільства, які й сьогодні впливають на
поведінку частини населення держави, в першу чергу
представників старшого покоління.
Наукові дослідження проблем інформаційної полі
тики, модернізації політичної системи в процесі
«перебудови», політичної соціалізації в нових умовах,
інформаційної політики в умовах переходу від авто
ритарного режиму до демократичного, міфотворення
за часів УРСР та в сучасній Україні знайшли вис
вітлення у наукових працях наступних вчених таких,
як Ю. Бондар, В. Волковинська, Л. Губерського,
Є. Камінський, Є. Макаренко, Ю. Нестеряк, М. Ожеван,
Ю. Шайгородський, А. Яковець.
Основною метою дослідження є розкриття особли
востей модернізації інформаційної політики Української
РСР за часів авторитарного режиму в період
«перебудови», також в перехідний період від автори
тарного до демократичного режиму, становлення
українського громадянського суспільства в незалежній
Україні. Важливим завданням дослідження є виявлення
ролі засобів масової інформації в процесі формування
громадянського суспільства в Україні.
В часи існування авторитарного режиму інфор
маційна політика в Україні розроблялася КПУ. Ця
політика сприяла формуванню лояльного ставлення та
довіри громадськості до влади. Партія за допомогою
засобів масової інформації (ЗМІ) здійснювала агітаційну,
пропагандистську роботу та формувала стереотипи і
міфи, які сприяли збереженню стабільності існуючого
режиму. Глибока соціально–економічна криза в
80–х роках ХХ ст. потребувала системних реформ
та модернізації політичної системи. В різні часи
влада намагається виправдати свої дії за допомогою
міфів. Однозначного ставлення до міфів в суспільстві
немає. Сприйняття міфів залежить від суб’єктивного
досвіду. Нерідко міфи рятують країну від розлому,
запобігають
виникненню
конфліктів,
дозволяють
реформаторам реалізувати свої плани модернізації. У
перехідний період відбувається формування нових міфів.
Інформаційна політика в цей час направлена на те, щоб
мобілізувати населення на здійснення змін.
Політичний міф є однією з форм взаємодії
суб’єктів політичного процесу, до якої звертається
влада в пошуках інструментів формування громадської
думки і політичної комунікації. Ю. Шайгородський
називає наступні міфологеми, які утворювалися в
перехідний період: фольклорний міф про «погану
владу»; неоліберальний месіаністський міф про
ринкову економіку як царство Добра і Свободи;
транзитологічний міф; націонал–патріотичний міф;
реставраційний міф та бюрократичну утопію [8, с. 9].
Такої думки дотримувалися і інші українські вчені.
В колективній монографії «Інформаційна політика
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України: Європейський контекст» (2007) вказується на
те, що «медіа інформаційна політика України покликана
була, розвіяти прищеплені масовій свідомості за часів
СРСР антизахідні, антинатовські та антиамериканські
фобії та упередження» [3, c. 80]. В сучасній Україні
теж є спроби міфотворення, але суспільством не завжди
сприймається міфотворчість через низьку довіру до
влади та до ЗМІ.
З приходом до влади представників нового покоління
політиків, які усвідомлювали необхідність змін в тому
числі в інформаційно комунікаційному середовищі,
почався процес «перебудови» та «гласності».
Період «гласності» в історії українського суспільства
ознаменувався чисельними змінами в інформаційній
сфері. З початком «перебудови» зросла роль ЗМІ та їх
вплив на політичне життя українського суспільства.
В цих умовах засоби масової інформації почали
відігравати роль «четвертої влади».
Політика відкритості поставила нові завдання
перед владою, які вона реалізовувала за підтримкою
ЗМІ. За часів «перебудови» були закладені нові
інформаційно–комунікативні відносини між владою та
українським суспільством. Довгий період закритості
влади, відсутність плюралізму думок, цензура в засобах
масової інформації вимагали суттєвих реформ в
інформаційній сфері.
У процесі «перебудови» були закладені підвалини
нових політичних комунікацій, які стали основою дер
жавної інформаційної політики України. В колективній
монографії «Інформаційна політика України: євро
пейський контекст» (2007) зазначається, що період
перебудови за часів СРСР, а згодом перші 4–5 років
українського
незалежного
державного
існування
позначилися небувалим інтересом до ЗМІ, які відгравали
тоді роль «букварів демократії» [3, с. 79]. На перший
план в суспільстві вийшла нова форма інформації –
політична інформація. В цей період ЗМІ вже мали
змогу друкувати різні точки зору на одну і туж саму
подію, з’явилися перші ознаки демократичної вільної
преси, плюралізму думок. Так в 1989 р. першою в
Україні й справді незалежною була зареєстрована
відповідно до радянського законодавства Українська
незалежна інформаційна агенція «Республіка» [5, c. 3].
1 січня 1991 р. побачив світ перший номер газети
Верховної Ради УРСР «Голос України», перше офіційне
періодичне видання ще радянської України – не орган
Комуністичної партії [5, с. 2].
З проголошенням незалежності в України масово
почали реєструватися нові періодичні видання (газети
та журнали). Навесні 1993 р. запрацювало інформаційне
агентство УНІАН, засновниками якого були Національна
спілка журналістів України та Союз юристів України.
Зростання кількості ЗМІ, плюралізм джерел отри
мання інформації не є гарантією демократизації
суспільства, його прогресивного розвитку. За допомогою
інформації в умовах інформаційної війни інші держави
можуть дестабілізувати ситуацію в країні, сформувати
негативне ставлення до влади, породити конфлікти
в суспільстві. А тому основним завдання державної
інформаційної політики є виховання медіа грамотного
громадянина, який може вільно орієнтуватися в інфор
маційному просторі та фільтрувати потік політичної
інформації. Тобто, держава не може застосовувати
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цензуру для контролю за мас медіа, але вона може за
допомогою певної інформаційної політики формувати
політичну грамотність, демократичні цінності у осо
бистості. Зі зміною політичного режиму виникає
потреба зміни цінностей суспільства. Для якісних змін
потрібно виростити нове покоління, яке буде носієм
демократичних цінностей.
В перші роки незалежності мав був забезпечений
інформаційний супровід перетворень: 1) створення неза
лежної держави; 2) впровадження ринкової економіки;
3) демократизації суспільства. Державна інформаційна
політика була направлена на формування позитивного
іміджу України в світі, як нового гравця в міжнародній
дипломатії. В часи незалежності почали з’являтися
нові засоби масової інформації, які виконували
функцію легітимації політичного режиму. На жаль,
політичні еліти, не були готові до публічності влади,
до відкритості інформації. Крім того, на початку
1990–х років почали формуватися «олігархічні клани»,
які бачили в ЗМІ засіб формування суспільної думки
задля боротьби зі своїми політичними опонентами та
загравання з громадськістю за допомогою популістських
гасел. З часом нова політична еліта стала усвідомлювати
роль засобів масової інформації в політичній боротьбі,
що призвело до «олігархізації» медіа. Наприклад, почи
наючи з середини 1990–х років в передвиборчих кампа
ніях почали використовуватися інформаційні технологій
для підвищення рейтингу політичних партій та їх кан
дидатів, так і для дискредитації політичних опонентів.
Отже, процес перетворень як в політичній сфері,
так і в сфері формування нової інформаційної
політики незалежної України був не простий. Після
створення незалежної Української держави мета і
завдання інформаційної політики змінилися. Від тепер
інформаційна політика мала сприяти формуванню
демократичної культури, певного типу особистості,
соціально активного громадянина, залученого до
процесу прийняття рішення, людини, яка контролює
владу, вміє відстоювати свої права і свободи. ЗМІ в цей
час відігравали важливу роль «незалежного аналітика»,
який здатний об’єднати суспільство, сформувати
національну ідею, виховати патріотів своєї Батьківщини.
Від ЗМІ в значній мірі залежала не просто швидкість
реагування влади на назрілі проблеми суспільства, але
і залучення громадськості до участі в управлінських
процесах, в вирішенні проблем, важливих для всієї
держави.
Основною метою та завданням політики в сфері
інформаційних відносин за радянських часів були
стабільність суспільства та збереження політичного
режиму. У той час влада поширювала свій вплив
безпосередньо на ЗМІ, використовуючи для цього різні
методи тиску. Партійні відділи були відповідальними за
інформацію, яку вони надавали ЗМІ. Вони створювали
так звані «темники» для преси. Незважаючи на те, що
процес модернізації в Україні розпочався ще на початку
90–х років ХХ ст., схожа ситуація склалася на початку
2000–х років в українському суспільстві. В той час
виникла загроза порушення свободи слова. Особливо це
проявилося під час Президентських виборів в 2004 році.
Тоді Адміністрація Президента почали впроваджуватися
«темники» для журналістів, де були прописані так звані
«рекомендації» для головних редакторів провідних
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ЗМІ держави. Пояснити відродження такої практики
можна тим, що серед політичної еліти України були ті,
які належали до еліти часів авторитарного режиму, а
формування нової демократичної еліти в українському
суспільстві відбувалося повільно. Це в свою чергу
сповільнювало розвиток нової державної політики у
всіх сферах життя, в тому числі в сфері інформаційної
політики.
Деякі журналісти публічно виступили проти
«темників» і цензури. Треба враховувати те, що і в
демократичному суспільстві журналісти не є цілком
вільними у висловленні своїх думок щодо подій, що
відбуваються в суспільстві. Ця «несвобода» пов’язана
як з «редакційною політикою» видання, телекомпанії,
так і з «внутрішньою цензурою». Часом повна і
об’єктивна інформація може зашкодити переговорам по
врегулюванню конфліктів, призвести до їх загострення
і людських жертв. Такі ситуації ставлять журналістів
перед складним вибором. Від «внутрішньої цензури»
залежить те, наскільки повну інформацію вони надають
громадськості. Не повна інформація породжує недовіру
до ЗМІ. Влада долучає до політики відкритості
громадськість, тому що без довіри громадян плани
нової інформаційної політики будуть не реалізованими.
К.–Г. Флах наголошує на тому, що «основне право
на свободу вираження думок, свободу інформації та
свободу преси не просто основне право поряд з іншими.
Це свого роду фундаментальне основне право, без
якого всі інші фундаментальні права будуть ілюзорні і
без якого не було б вільного волевиявлення народу, як
основи формування державних органів» [7, с. 22].
Зацікавленість громадськості в прийнятті участі
в політичному процесі зумовлює підвищений інтерес
до політичної інформації. Суспільство, яке довгий час
існувало за «залізною завісою», прагнуло активних
дій та залучення громадськості в політичний дискурс з
представниками влади.
В 1994 р. Віце–прем’єр–міністр І. Курас визначає
основні принципи нової державної інформаційної
політики: «це не тільки проголошення, а й створення
матеріальних гарантій реалізації кожним громадянином
України свого права на інформацію; законодавче
забезпечення як свободи слова, так і гарантій проти
зловживання цією свободою, монополізації ЗМІ; здійс
нення ефективного захисту національного інформа
ційного простору; сприяння конкурентоспроможності
вітчизняних мас–медіа, міжнародному співробітництву
в галузі інформаційного обміну. Тобто мова йде про
забезпечення у нових умовах, поряд з політичним та
економічним, інформаційного суверенітету України» [5,
с. 188].
У розвинутих демократичних країнах існують
незалежні від влади та бізнес груп медіа. Нині в Україні
альтернативою медіа–холдингам являється «Громадське
ТБ», незалежна громадська організація, фінансування
якої відбувається незалежними фондами, за рахунок
особистих коштів журналістів і пожертв громадян
України та грантів. «Громадське ТБ» повинно мати
належні ресурси, надсучасне матеріально–технічне
забезпечення, щоб бути конкурентними серед суб’єктів
інформації, які належать промислово–фінансовим
групам, що мають під контролем потужні медіа
холдинги і суспільно–політичні організації.
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Суттєвим недоліком сучасних ЗМІ є те, що
вони досить мало приділяють уваги висвітленню,
популяризації позитивного досвіду самоорганізації
громадян, участі громадян в прийняті рішень. В Україні
є достатньо прикладів позитивних зрушень, які мають
бути висвітленими. Саме така інформація є необхідною,
оскільки вона може зруйнувати стереотип «від нас
нічого не залежить», змусити громадян повірити в свої
сили, змінити громадянську позицію, а також сприяти
створенню нових форм самоорганізації населення.
Сьогодні ж українське телебачення більше висвітлює
соціально–економічні, політичні проблеми. Мало уваги
приділяється і питанням моралі, духовності. Хоча
слід відмітити телепрограми, які формують любов до
України, патріотизм (наприклад, на каналі UA–перший
існує інформаційний блок «Культура», на каналі 1+1
проект «Моя країна – Україна»).
Як наголошує Ю. Шайгородський, серед вад пост
радянської політики відзначається недостатня сфор
мованість чітких політичних орієнтирів, а відтак і брак
позитивної практики в реалізації політичних реформ [8,
с. 12]. Такі орієнтири формуються і під впливом ЗМІ.
З проголошенням незалежності України постало
питання впровадження змін в інформаційній сфері
Української держави та формування єдиного інформа
ційного простору. У своїй науковій праці Ю. Бондар
підкреслює, принципово важливою, визначальною
рисою становлення та формування національного
інформаційного простору стала політична демонопо
лізація засобів масової інформації та інформаційних
ресурсів, створення засад демократичної інформаційно–
комунікативної системи [1, с. 9]. Інформаційний простір
важливий для інформаційної політики країни, він
включає в себе всі існуючі комунікаційні компоненти,
які в свою чергу формують свідомість цільового об’єкта.
Як зазначає А. Монойло, об’єкт управління державної
інформаційної
політики,
інформаційний
простір
суспільства, відноситься до складних динамічних
об’єктів з не до кінця прогнозованою реакцією на дії [4,
с. 96]. Структурні елементи інформаційного простору,
мають ефективно діяти для вирішення актуальних
питань державної інформаційної політики.
Аналіз стану державної інформаційної політики
в часи «перебудови», та в роки незалежної України
виявив як позитивні практики в здійснені реформ в
інформаційній сфері, так і негативні. До позитивних
наслідків змін в роботі засобів масової інформації
можна віднести плюралізм точок зору на процеси, що
відбуваються. У журналістів з’явилась можливість
вільно висловлювати свою думку, зникла жорстка
цензура. Громадяни отримали право на свободу доступу
до інформації, свободу вільно висловлювати свої
думки, що позначилося в значній мірі на демократизації
суспільства.
На сьогодні в Україні відбуваються системні реформи,
які не можливі без об’єктивного інформаційного
супроводу для їх адекватної оцінки громадськістю.
В сучасному інформаційному суспільстві дії влади
потребують системного інформаційного висвітлення.
Влада має звітувати перед громадянами за свою
діяльність, що є нормою в демократичному суспільстві.
В. Волковинська відмічає, в Україні вже 20 років існує
фонд Президентів України. На сьогодні фонд здійснює
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оперативну
інформаційно–аналітичну
діяльність,
спрямовану на формування цілісної та повної картини
стосовно актуальних подій у реалізації «Стратегії–2020»,
презентованої Президентом України Петром Порошенком
у 2014 році в якості орієнтира розвитку країни та
модернізації державного управління на базі новітніх
інформаційно–комунікативних технологій, розвитку сис
тем електронного урядування в Україні [2, с. 2].
На жаль, ЗМІ не завжди об’єктивні у висвітлені
новин, вони змушені відбирати факти, часто спрощуючи
їх, щоб зробити більш зрозумілими для суспільства.
Часом мас–медіа вдаються до використання інформації
для відволікання уваги суспільства від актуальних
проблем держави, а також не висвітлюють належним
чином всі важливі події, які відбуваються в суспільстві,
не приділяють їм достатньої уваги, чи навіть не
висвітлюють їх зовсім.
Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру
Розумкова, яке було проведено в травні 2016 р.,
показало, що лише 5% українців повністю задоволені
станом інформування урядом суспільства про свою
роботу. Натомість, на думку 39% громадян, інформація,
яку дає уряд, часто не відповідає дійсності, 34%
вважають, що такої інформації замало, а 22% нарікають
на її незрозумілість. Водночас 13% переконані, що
такою інформацією мають цікавитися фахівці, а не
пересічні громадяни». Можливо, через недостатню
інформованість про реформи «переважна більшість
українців не вірить в успішність реформ: переконані
в успіху 5%; третина українців (33%) готова терпіти
подальше зниження рівня власного життя заради
кінцевого успіху реформ (із них 8% готові терпіти
стільки, скільки потрібно, а 25% – не більше року);
натомість 40% не можуть терпіти далі, бо їхнє
матеріальне становище нестерпне вже зараз, а 20,5% –
не вірять в успіх реформ. Інформацією про здійснення
реформ цікавиться більшість населення України: 7%
дуже цікавляться, і ще 53% – цікавляться загалом [6].
Отже, більшість в суспільстві не має бажання приймати
активну участь в політичному житті країни, тому що
населенню не зрозумілий зміст реформ.
К.–Г. Флах, підкреслює, що «громадянин, покли
каний ухвалювати політичні рішення, має бути всебічно
зорієнтованим, знати думки інших і зіставляти їх
навзаєм. Преса провадить ці дискусії, надає інформацію
і так діє як орієнтир у громадському дискурсі [7, с. 23].
Отже, засоби масової інформації мають інформувати
громадськість про рішення, які влада планує прийняти,
та вже прийняті. Це дасть можливість громадянам
її контролювати. Завдання державної інформаційної
політики є провадити інформаційний супровід усіх дій
влади на всіх рівнях. Українське суспільство поки в
значній мірі залишається суспільством пострадянського
типу, яке не звикло приймати участь в обговорені
суспільно важливих для громадськості питань, на
відміну від розвинутих демократичних суспільств, де
громадськість приймає активну участь в політичній
діяльності своєї країни. Основним завданням державної
інформаційної політики якраз і є формування грома
дянської свідомості та політичної культури в суспільстві.
Це є одним із завдань модернізації політичної системи
України.
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Висновок.
Таким
чином,
для
українського
суспільства 90–ті роки ХХ ст. були перехідним періодом
до нової інформаційній політиці. Хоча Україна і стала
незалежною державою, але ще певний час в країні
керували пострадянські політичні еліти. Перехід
від авторитарного режиму до демократичного не
може бути швидкий. Існує певна інерція політичної
системи, яка вибудовувалася десятиліттями. Перехід
до демократичного суспільства в Україні почався з
проголошенням незалежності, та відбувається донині.
За четверть століття незалежності Українська держава
пережила дві революції («Помаранчеву революцію»
2004 р., та «Революцію гідності» 2013 р.). Весь цей час
в країні відбувається модернізація політичної системи,
яка проходила не лінійно. Демократизація суспільства
залежала від політичного курсу, якого дотримувалася
політична еліта, що знаходилися при владі в різні роки.
Модернізація державної інформаційної політики не
могла відбуватися окремо від тих політичних процесів,
які проходили в Україні. Зміни почали відбуватися ще в
часи «перебудови» та «гласності». Це поклало початок
реформам в інформаційній сфері. Для подальшої
демократизації суспільства вирішальну роль відігравала
система комунікації між владними установами та
суспільством.
В період «перебудови» та «гласності» відбулася
трансформація інформаційного середовища, оскільки
саме в цей період встановлюється сучасний принцип
створення і поширення політичної інформації.
Модернізація політичної системи держави позитивно
вплинула на інформаційну політику. В суспільстві
зросла роль засобів масової інформації, з’явилися такі
ознаки демократії як: свобода слова, плюралізм думок.
Завищені очікування пов’язані з отриманням неза
лежності України та проведенням реформ, призвели не
тільки падіння довіри і до влади, і до ЗМІ. Розірваність
в інформаційному просторі держави в свою чергу
свідчить про недосконалість інформаційної політики
України. Подальшого дослідження потребує питання
модернізації державної інформаційної політики України
та вивчення досвіду провідних демократичних країн
світу в інформаційній сфері.
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Modernization of Informational politics in the conditions
of transition from authoritarianism to democracy
Modernization of the informational politics of USSR began during the period
of «perestroika», when the government targeted democratic course of restructuring
of political institutions of Soviet Union and «open» politics was established and
social relations were reformed. All of these changes lead to democratic changes
in the communicational relations between government and society which had a
positive impact on general development and served as a base for further democratic
transformations. The process of modernization in modern Ukraine still isn’t complete,
even though democratic changes in the informational sphere have a positive impact
on the political system in total.
Using comparative method of investigation one can reveal peculiarities of
informational politics of Ukrainian SSR, its’ common traits and specificity in the
period of «perestroika» and in conditions of independent Ukraine in order to find
optimal forms of political organization of governmental informational politics of
Ukraine and ways to resolve questions in the informational sphere. Systemic analysis
was used for the investigation and studying of peculiarities of modernization of the
governmental informational politics.
Keywords: governmental informational politics, modernization, «perestroika»,
informational space, political communication, mass media.
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Проблема визначення поняття
«чутлива інформація» в контексті забезпечення
інформаційної безпеки держави
Розглядається поняття «чутлива інформація», аналізується міжнародно–
правовий режим доступу до чутливої інформації. Вказується на співвідношення
понять «чутлива» та «секретна» інформація.
Ключові слова: державна таємниця, чутлива інформація, секретна
інформація, законодавство США, міжнародне законодавство.
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7 травня 2009 р. Управління урядового друку
(Government Printing Office) США опублікувало 266–
сторінковий документ на своєму веб сайті, який
представив детальну інформацію про ядерні об’єкти,
локацію, і діяльність США. На прохання спікера Палати
представників США, було проведено розслідування
у зв’язку з оприлюдненням чутливої інформації, яка
може завдати шкоди національній безпеці США. Як
виявилося в ході розслідування в підготовці даного
документа брали участь одночасно декілька урядових
установ: Міністерство енергетики, Комісія з ядерного
регулювання, Рада національної безпеки, Білий Дім та
Палата Представників.
У той час жодна з вище зазначених установ не несе
повну відповідальність за публічне розкриття документу.
Федеральні відомства використовують безліч різних
маркувань (близько 130), які класифікують інформацію
як «чутлива інформація» [1]. І тому досить часто
виникають ситуації коли співробітники тих чи інших
відомств не володіють інформацією про деякі види
маркувань і тому не знають, як правильно захищати
таку інформацію. Як результат, основними причинами
витоку інформації стали відсутність чітких міжвідомчих
інструкцій при передачі документів, що містять чутливу
інформацію, різні процедури регулювання та маркування
чутливої інформації в кожному відомстві та надмірна
кількість маркувань інформації, що відноситься до
чутливої. За результатами розслідування інформація, що
міститься в проекті декларації була обмежена цивільною
ядерною діяльністю держави, більшість інформації
вже знаходилась у відкритому доступі на веб сайтах
агентств або інших загальнодоступних документів,
тому оприлюднення якої не завдало шкоди національній
безпеці. Однак, на думку уряду, федеральні органи, що
відповідають за збір цієї інформації та консолідують
в один документ, повинні дотримуватися режиму
чутливості і, таким чином уникнути розголошення даної
інформації [1].
В наведеному прикладі відсутність чіткого
нормативно–правового регулювання захисту чутливої
інформації, відсутності загального і чіткого визначення
деяких таємниць призвело до серйозних проблем
пов’язаних із використанням інформації в інтересах
державної політики. Для України, яка визначає в
своїх ключових безпекових документах пріоритет
реформування системи захисту державної таємниці,
дослідження світових практик в цій сфері (передусім –
розвинутих демократичних держав), має стати важливим
етапом на шляху вироблення власної оновленої системи
захисту державної таємниці.
Потенційна соціальна корисність і небезпека зби
рання, зберігання, використання і поширення інформації
вимагають чіткого механізму правового регулювання
інформаційних відносин, розроблення ефективних
юридичних засобів реалізації інформаційних прав і
свобод людини та громадянина за умови забезпечення
інформаційної безпеки. Кожна демократична держава
з метою забезпечення інформаційної безпеки формує
систему захисту чутливої інформації, надаючи їй
певного статусу.
Дослідження чутливої інформації в правовій
площині забезпечує розуміння даного поняття, яка
правового еквівалента, що формується в системі
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законів. Розробка такої концепції бере початок в
епоху Просвітництва політичної філософії у вченнях
Ж. Ж. Руссо про соціальний договір та Дж. Локка
про природні права [2, с. 20]. Це послужило одним з
філософських базисів Конституції США, а багато з цих
постулатів були задіяні в розробці законодавчих актів,
які декларують право людини на інформацію. Деякі з
цих досліджень тісно співпрацюють з економічними
дослідженнями особливо, коли йде мова про приватні
права (недоторканість приватного життя).
Диференційний захист чутливої інформації харак
теризується складним набором правил, в якому
суб’єкт з правами власності на інформацію має право
зберігати інформацію від її розголошення або навпаки
оприлюднювати за власним бажанням. З цього боку,
чутлива інформація, це інформація, що належить
власнику (суб’єкт, який має право на інформацію),
але не належить іншим суб’єктам і тільки власник
встановлює правила доступу до цієї інформації.
Поняття чутлива інформація (sensitive information)
частіше зустрічається в економічних словниках,
де зазначено, що це інформація, несанкціоноване
розкриття, модифікація або укриття якої може призвести
до значної шкоди або затратам [3, с. 136]. Також це
поняття часто порівнюють з комерційної інформацією
і визначають, як інформацію, розголошення якої може
завдати шкоди організації або підприємству [4].
В юридичному словнику під чутливою інформацією
розуміється, інформація, яка захищається від несанк
ціонованого розкриття з метою захисту приватного
життя або безпеки організації чи держави [5]. Доступ до
такої інформації повинен бути захищений відповідним
законодавством. Тобто їй надається правовий статус і
чітко визначається поле його дії.
Отже, окрім економічної сфери чутлива інформація
широко застосовується в законодавстві інформаційної
сфери національної безпеки, але змістове навантаження
в кожній країні відрізняється. Вперше це поняття як
складової національної безпеки було використано
урядом США. Закон про національну безпеку 1947 р.
[6] та Закон про атомну енергію 1954 р. [7] стали
початковим відліком у формуванні державної політики
щодо секретної та несекретної інформації. Протягом
багатьох років федеральний уряд використовує поняття
«чутлива, але не секретна» (sensitive but unclassified)
до певного виду інформації. Та лише в Законі про
комп’ютерну безпеку 1987 р [8] було дане офіційне
визначення терміну «чутлива інформація», що означає
будь–яку інформацію, втрата, неправильне використання
або несанкціонований доступ до або зміна якої може
негативно впливати на національний інтерес, або
проведення федеральних програм або конфіденційність,
на яку особа має право відповідно до Закону про
недоторканність приватного життя (The Privacy act)
1974 р. [9], але яка не має спеціальних повноважень
відповідно до положень, зазначених в урядовому
розпорядженні або нормативним актом Конгресу, щоб
утримувати в секреті інтереси національної оборони або
зовнішньої політики [10, с. 20].
Тобто, інакше кажучи, інформація, яка називається
«чутливою» в даному законі є несекретною.
Проте, закон чітко говорить, що організації несуть
відповідальність за захист таких даних. Очевидно, що
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інформація, яка є «секретною» (classified) не підпадає
під дію законів про чутливу інформацію, адже секретна
інформація класифікується на «цілком таємну» (top secret),
«таємну» (secret), конфіденційну (сonfidential) відповідно
до інструкції Міністерства оборони 5200.1–R [11].
Разом з тим суспільство, чи–то журналіст чи–то
просто небайдужий громадянин прагне мати вільний
і необмежений доступ до інформації, яка є не секретна
або не захищена законодавством. Проте деякі несекретні
дані, які містять чутливу інформацію потребують чіткого
контролю та захисту від небажаного розголошення, адже
це може завдати шкоди інтересам держави, організації
або особи.
До «чутливої інформації» в законодавстві США
відноситься широка категорія інформації, яка містить у
собі дані, які знаходяться в документообігу федеральних
органів (FOUO) [11], правоохоронних органів (LES)
[12], критична програмна інформація (CРI) [13],
інформація розповсюдження якої обмежено (LIMDIS)
[11] та інформація, яка стосується питань безпеки (SSI)
[14]. Остання є категорією чутливої, але несекретної
інформації, яка обробляється в рамках правил урядового
обміну інформації і контролю. SSI є інформація,
отримана під час проведення заходів по забезпеченню
безпеки, публічне розкриття якої, на думку державних
установ, може завдати шкоди транспортній безпеці,
невиправданим вторгненням в приватне життя, або
розкриття комерційної таємниці чи конфіденційної
інформації [14].
В пояснювальній записці Організації економічного
співробітництва і розвитку до документу «Guidelines on
the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal
Data» (Загальні принципи щодо захисту недоторканності
приватного життя та транскордонних потоків особистих
даних), висловлюється думку, що «це, ймовірно, не
представляється можливим визначити набір даних, які
підпадають під категорію «чутлива інформація» тому що
будь–яка інформація може бути чутливою в залежності
від контексту» [15].
Однак, стаття 8 Директиви ЄС, що стосується
«особливих категорій даних» (Data Protection Directive),
останні визначаються як «персональні данні, які
розкривають расове або етнічне походження, політичні
погляди, релігійні або філософські переконання,
профспілкове членство, правопорушень, що стосуються
судимостей або заходів безпеки, а також обробку
даних про здоров’я чи усиновлення» [16]. Ця стаття
забороняє обробку такого роду інформації без згоди, за
винятком зазначених обставин і дозволяє державам –
членам заборонити обробку таких даних навіть за
згодою суб’єкта даних. Всі данні, які зазначені в
даній директиві також можна віднести до «чутливої
інформації», але офіційного визначення даного поняття
немає.
На міжнародному рівні проблематика визначення
«чутливої інформації» опрацьовувалась, зокрема, на
рівні Організації Об’єднаних націй. Важливим в цьому
сенсі міжнародно–правовим документом, який чітко
регламентує правовий захист чутливої інформації,
є бюлетень Генерального секретаря ООН з питань
інформаційної чутливості, класифікації та обробки
(ST /SGB/ 2007/6) [17]. В бюлетені зазначено, що
всі документи, створені або отримані ООН повинні
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перевірятися на наявність чутливої інформації, тому що
неналежне розкриття чутливої інформації може завдати
шкоду діяльності ООН, чи піддати небезпеці її персонал.
Для того щоб пом’якшити ці ризики, ООН розробила
формальну процедуру класифікації для ідентифікації
документів, які повинні бути захищені у відповідності
до маркування чутлива інформація:
– документи, створені ООН, отримані від або
передані третім особам, відповідно до маркування
чутлива інформація;
– документи, розкриття яких може поставити під
загрозу безпеку будь–якої людини, порушити її права
або уторгуються в її особисте життя;
– документи, розкриття яких може поставити під
загрозу безпеку держав–членів або завдати шкоди
безпеці або належному проведенні будь–якої операції
або діяльності ООН, включаючи будь–яку з її операцій з
підтримання миру;
– документи,
що
пов’язані
з
внутрішнім
дослідження ООН;
– документи, в тому числі проекти документів,
розкриття яких може підірвати вільний і незалежний
процес прийняття рішень ООН;
– документи, що містять комерційну інформацію,
у разі розкриття такої інформації може завдати шкоди
фінансовим інтересам ООН або інших сторін–учасниць;
– інші види інформації, які через їх зміст або
обставини їх створення або обробку повинні бути
закритому доступі.
Маркування «чутлива інформація» повинні вико
ристовуватися розумно і тільки в тих випадках, коли
розкриття інформації може бути шкідливим для
належного функціонування ООН або добробуту і безпеки
своїх співробітників або третіх осіб, або порушення
правових зобов’язань організації. У таких випадках
режим доступу повинен гарантувати, що така інформація
не буде навмисно чи ненавмисно оприлюднена.
Також в цьому документі запропоновано основні
правила, яких потрібно додержуватися, для захисту
конфіденційних документів, як у паперовому, так і
електронному вигляді:
– не можна скасувати будь–чиє рішення про
класифікацію чутливості документа. Завдання розсек
речення документа присвоюється конкретних старшим
офіцерам в кожному відділі ООН;
– якщо документ, який ідентифікований як конфі
денційний або строго конфіденційний, повинен бути
позначений належним чином і в коротший термін після
його створення;
– якщо документ, який був отриманий від третьої
особи повинен бути ідентифікований як конфіденційний
або суворо конфіденційний, він повинен бути позна
чений належним чином і в коротший термін після його
створення;
– зберігатися всі документи повинні надійно і під
чітким контролем в установленому порядку і в будь–
який час [17].
Узагальнюючи нормативно–правові практики США
та ЄС щодо визначення поняття «чутлива інформація»,
можна виділити наступні характерні риси нормативного
розуміння чутливої інформації:
– це будь–яка інформація незалежно від її форми,
природи та способу передачі; інформація у будь–якій
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формі та будь–які документи, матеріали, вироби,
речовини або фізичні поля, на/в яких представлена
інформація; будь–які дані незалежно від їхньої форми
представлення, виду та умов відтворення; будь–який
документ, рисунок, план, карта, фотографія, звуковий
запис чи відеоплівка або інший документ чи інший
носій інформації, що містять інформацію; інформація,
відображена в будь–якій формі;
– охорона такої інформації здійснюється з метою
забезпечення недоторканності приватного життя,
комерційної таємниці, національної безпеки та інтересів
кожної з країн;
– основною загрозою чутливої інформації визна
чається несанкціонований доступ та витік, що призво
дить до її розголошення;
– зміст та перелік такої інформації, а також
способи контролю та методи обмеження доступу
визначаються кожною країною самостійно відповідно до
національного законодавства [18].
Один з провідних світових експертів в області при
ватної інформація та права Д. Солов (Daniel J. Solove),
дослідивши законодавства понад 30 країн світу, він
склав таблицю де відобразив, які категорії інформації
відносяться до категорії «чутлива» (див. табл.) [19].
Спектр даних, які відносяться до чутливої
інформації та методи її захисту в кожній країні різні.
Та в більшості країн інформація, яка може стосуватися
заходів безпеки, або інформація, яка циркулює в органах
державної влади підпадає під категорію «чутлива» і
потребує чіткого контролю.
На нашу думку, спираючись на дослідження
Д. Солова доречно класифікувати інформацію відпо
відно до її чутливості:
– Приватна інформація, яка містить дані про особу,
розголошення якої може завдати їй шкоди. До такої
інформації можна віднести біометричні дані, медичну
інформацію, особисту фінансову інформацію, релігійні
і політичні переконання, унікальні індифікатори,
такі як паспорт або номер соціального страхування.
До загроз можна віднести не лише такі злочини, як
крадіжка особистих даних, а й розкриття персональної
інформації, яку особа воліла б залишити приватною.
– Бізнес інформація включає в себе все, що
створює ризик для підприємства чи організації у разі
отримання такої чутливої інформації конкурентами
або широким загалом. Плани придбання, фінансові
дані, постачальники, інформація про клієнтів, про
персонал тощо. У зв’язку з постійно зростаючим
обсягом даних, що генеруються підприємствами чи
організаціями, методи захисту корпоративної інформації
від несанкціонованого доступу стають невід’ємною
складовою корпоративної безпеки, в–першу чергу ці
методи включають в себе управління метаданими.
– Інформація, яка стосується питань безпеки – це
інформація, певні відомості, несанкціонований доступ
до яких може заподіяти шкоду національним інтересам
держави. Наприклад інформація про програми безпеки
і плани дій в надзвичайних ситуаціях, директиви з
безпеки, заходи безпеки, безпека маскування інфор
мації, критична авіація або інформаційна інфраструк
тура морських активів, тощо. Але дана інформація,
не підпадає під втаємничення і надання грифу
секретності.
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Таблиця

Види даних, які відносяться до чутливої інформації
в різних країнах світу
Види даних

Кількість країн,
які відносять їх
до «чутливої»

1

За рішенням суду або побічно,
через інші закони, із-за можливої
дискримінації

11

2

Інформація, яка стосується питань
безпеки

17

3

Політичні переконання або
приналежності

27

4

Національність, раса/етнічність

25

5

Професійна/торгова асоціація

2

6

Персонал/профспілки

22

7

Релігійні переконання або
приналежність

29

8

Філософські або моральні
переконання

25

9

Сексуальні нетрадиційні погляди
або практики

26

Відомості про судимість/
10 розслідування або досудовий
розгляд
11

Інформація про стан здоров’я/
генетичні дані

14

34

12 Соціальне страхування

2

13 Домашнє насилля

1

14 Штрафи

3

15 Сімейний стан

3

16 Усиновлення

1

17

Фінансування/доходи/рахунки/
дебет/кредит/платіжні карти

5

18 Паролі

1

19 Персональні дані

1

20 Біометричні дані

4

21 Соціальний статус

1

22 Адреса проживання

1

23 Вік

1

24 Освіта

1

25 Державні ліцензії/страхування

4

26 Психічні відхилення

1
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Ми вважаємо, що така класифікація чутливої
інформації дає чітке уявлення, про види даних, які
відносяться до неї. В порівняні з державною таємницею
при розголошенні, якої вона не на носить суттєвої
шкоди національній безпеці держави та може завдати
шкоди при виконанні службових обов’язків в сфері
національної безпеки. В міжнародному законодавстві
secret information (секретна інформація) визначається
як інформації в військовій, економічній, зовнішньо
політичній сфері, розвідувальній та контрозвідувальній
діяльності, доступ до якої обмежується в інтересах
безпеки держави, існує на рівні закону, і закон
встановлюється зміст перелік даних, котрі відносяться
до державної таємниці [20]. В українському
законодавстві державна таємниця ототожнюється з
секретною і визначається, як вид таємної інформації, що
охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки
і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та
охорони правопорядку, розголошення яких може завдати
шкоди національній безпеці України та, які визнані
Законом України і підлягають охороні державою [21,
с. 7].
Узагальнюючи вище зазначене, варто сказати, що
правовий режим чутливої інформації використовується
для високого ступеня безпеки практично усіма урядами
світу, він покликаний охороняти відомості, вільний
обіг, яких може порушити права та інтереси держави,
суспільства і окремої особи, забезпечити інформаційну
незалежність суб’єктів приватного права у відносинах
із державою і між собою, узгодити публічну потребу
у свободі інформації та право кожного на збережен
ня таємниці. Саме тому характерною рисою для
більшості розвинених країн є наявність відповідних
законодавчих актів, що встановлюють принципи,
критерії, механізми класифікації чутливої інформації,
а також процедуру її охорони з боку держави чи
власника.
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Партії і політичні рухи в інформаційному вимірі
сучасної держави
Аналізується місце та роль політичних партій та рухів у інформаційній
безпеці суспільства; автор доводить, що одним з основних завдань реалізації
інформаційної політики політичної партії є встановлення політичного
пратнерства між громадянами і владою з метою захисту їх інтересів. Тому
інформаційна партійна політика має бути інструментом відстоювання не
вузькопартійних уподобань, а засобом ретрансляції демократичних норм та
цінностей. Політичні сили і їх лідери повинні бути зразками втілення найвищих
стандартів інформаційної та політичної культури. А відстоювання інтересів
клану, регіону або окремої партії – неприпустимим явищем у демократичному
суспільстві, в якому має зберігатися певний баланс у діяльності провладних і
опозиційних політичних партій, об’єднань та рухів. Однак в Україні досягти
консенсусу між ними буває дуже важко. Адже наслідком функціонування
розмаїтих політичних сил є формування нестабільних правлячих коаліцій,
мінімальне врахування з їх боку яких думки опозиції знижує цінність
парламентського представництва. З огляду на це заслуговує на у увагу розгляд
особливостей діяльності державницьких та опозиційних партій і політичних
рухів в інформаційному просторі, а також їх уплив на безпеку особистості й
суспільства.
Ключові слова: людина, політика, культура, партія, політичний рух,
політична опозиція, інформаційна політика, інформаційна діяльність.

У розвинутих демократичних суспільствах і дер
жавницькі, і опозиційні політичні партії у конкурентній
боротьбі діють за принципом: не нашкодь державі. Їх
політична боротьба в суспільному та інформаційному
просторах регламентована не тільки законодавчо,
але й наявними стандартами політичної культури.
Інша ситуація склалася в країнах з нестійкими
демократичними
традиціями,
коли
інформаційна
діяльність політичних сил може загрожувати безпеці
особистості та суспільства. До таких держав належить,
зокрема, й Україна. Тому визначаючись терміно
логічно, зазначимо, що у нашому дослідженні поняття
«державницькі партії» та «провладні партії» викорис
товуватимуться як синонімічні.
Для визначення сутності інформаційної діяльності
провладних й опозиційних політичних партій та їх
вплив на безпеку особистості та суспільства необхідно
з’ясувати, яка модель політичної опозиції склалася
в тій або іншій країні. Спираючись на дослідження
Г. Гаврилова можна виокремити низку типових моделей
опозиції, що формуються в рамках відповідних типів
політичних систем: політична опозиція в гомогенних
біполярних системах; в багатоскладних біполярних
системах; в багатоскладних багатополярних системах;
в гомогенних багатополярних системах [1, c. 8].
Вочевидь, що тип політичної системи та модель
існуючої опозиції у певній державі детермінують здійс
нення інформаційної політики суб’єктами політичної
конкуренції, які в свою чергу впливають на інфор
маційну безпеку особистості та суспільства.
Узагальнюючи науковий доробок Г. Гаврилова,
О. Масловської та Т. Ткаченко, дамо розгорнуту
характеристику моделей політичної опозиції як
підґрунтя інформаційної діяльності провладних та
опозиційних партій [2].
Модель політичної опозиції в консенсусних
біполярних системах (Великобританія, США) характе
ризується абсолютною перевагою системної опозиції,
що обумовлено наявністю консенсусу відносно
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основних принципів державного устрою. Опозиція
формується на однопартійній основі. У зв’язку з тим, що
виконавчу владу в цих системах формують переможці
виборів, то основні методи опозиційної боротьби
перебувають в електоральній сфері.
З нашого погляду, у розглянутій вище системі
інформаційна політика партій обумовлена глибокими
історичними традиціями втілення демократії, і
її реалізація має мінімальні ризики для безпеки
суспільства та особистості. В таких політичних
системах вже визначені принципові, стратегічні
напрями розвитку країни, що позитивно впливає на стан
національної та інформаційної безпеки.
Модель політичної опозиції в конфліктогенних
біполярних системах характеризується наявністю
в суспільстві двох потужних сегментів, передбачає
формування опозиції за сегментарним принципом, що не
передбачає врахування інтересів малих груп. Постійне
прагнення однієї з політичних сил до одноособового
завоювання влади є чинником формування несистемної
опозиції, діяльність якої здатна призвести до розколу
системи. Прикладами такої моделі політичної опозиції
є Туреччина, Єгипет, Пакистан, Йорданія, деякі азійські
країни.
На нашу думку, така модель політичної опозиції є
підґрунтям до жорсткого протистояння між політичними
силами, яке відображається зокрема й у інформаційній
боротьбі між ними та може переходити у збройні
конфлікти і повстання, що несе загрозу безпеці
особистості та суспільства. У таких системах доступ
опозиційних партій до ЗМІ є обмеженим, що спонукає
їх використовувати різноманітні канали для агітації та
пропаганди. Варто згадати так звану «арабську весну»,
коли саме за допомогою соціальних мереж відбува
лося згуртування опозиційних сил для подальших
радикальних дій.
Наступна модель політичної опозиції в консенсусних
багатополярних системах характеризується тим, що
опозиція має переважно системний характер; при цьому
наявність несистемної опозиції не виключається, проте
вона представлена у вигляді політичних маргіналів.
Сегментарний принцип формування опозиції значно
знижує перспективи опозиційних сил отримати владу
електоральними засобами, опозиція може формуватись
на коаліційній основі. Опозиція має консенсусний
характер, що пояснюється прагненням всіх потужних
сегментів суспільства до збереження стабільності
системи. До цієї моделі політичної опозиції належить
переважна частина континентально–європейських країн.
Найбільш розвинена консенсусна система врядування
за умов політичної багатополярності в Австрії, Бельгії,
Нідерландах, Швейцарії.
Вищеозначена система має плюралістичний харак
тер й характеризується етнонаціональною, релігійною
та політичною строкатістю, але разом з тим у вище
наведених державах сформувалися традиції та
механізми реалізації суспільного консенсусу на основі
базових демократичних принципів. У інформаційній
політиці партій в такій системі, як правило відображені
інтереси певного електорального сегменту, який
представляє та або інша політична сила. Боротьба
політичних партій у інформаційній сфері є вираженням
суспільної дискусії з злободенних питань: легалізація
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наркотиків та одностатевих шлюбів, міграційна політика
держави, місце країни у європейських процесах тощо.
Такі інформаційні баталії провладних та опозиційних
політичних сил як правило не становлять загрозу
національній безпеці у всіх її вимірах.
Інша модель політичної опозиції представлена в
конфліктогенних багатополярних системах і характе
ризується формуванням опозиції за принципом
клієнтелізму, що є результатом елітизованого полі
тичного процесу. Протиставлення гравців є досить
жорстким, що істотно звужує поле пошуку консенсусу.
Наслідком наявності великої кількості політичних сил,
жодна з яких не здатна отримати владу самостійно,
є формування нестабільних правлячих коаліцій,
мінімальне врахування думки опозиції з боку коаліції
знижує цінність парламентського представництва,
внаслідок чого опозиційні сили максимально направ
ляють свої зусилля на отримання влади. Таким системам
притаманна практика блокування роботи парламенту,
а відповідно й дій виконавчої влади, що призводить
до іммобілізації всієї системи. Така модель політичної
опозиції притаманна, наприклад, Грузії, Україні.
Інформаційна політика провладних та опозиційних
партій у такій системі є достатньо агресивною та
безкомпромісною, що негативно впливає на розвиток
інформаційної культури та захист безпеки людини
й суспільства. Часто–густо політичні партії в таких
системах не шукають консенсусу, а прагнуть повної
перемоги. В своїй інформаційній політиці як провладні,
так і опозиційні партії можуть використовувати
технології та політичні штампи, що шкодять безпеці
особистості й суспільства. Так, в Україні Партія регіонів
заробляла політичні дивіденди протиставляючи Захід
й Схід країни, спекулюючи на питанні російської
мови, вступу України до НАТО тощо. В свою чергу
Комуністична партія активно експлуатувала ідею
відновлення Радянського Союзу у іншій формі, ідею
підняття добробуту бідних прошарків населення за
рахунок більш заможних. Інформаційна політика
таких партій мала популістській, недержавницький,
антиукраїнський характер, що наносило значну шкоду
безпеці особистості та суспільства.
В свою чергу, модель політичної опозиції в
однополярних системах характеризується концентрацією
влади в руках одного суб’єкта (глави держави, партії чи
державного інституту). Опозиція може мати системний
характер, що проявляється у внутрішньопартійній
міжелітній боротьбі, та несистемний характер, що
передбачає потенційну можливість насильницької
зміни режиму. До цієї моделі політичної опозиції
можна віднести – Індію, низку країн Латинської
Америки, Росію, Білорусь, Туркменістан, Узбекистан,
Таджикистан, Казахстан.
Така модель політичної опозиції частіше за
все існує у авторитарних політичних системах.
Опозиційні партії в такій системі мають обмежені
можливості щодо проведення відкритої, конкурентної
інформаційної політики, оскільки існує цензура та
основні медіа–ресурси зосереджені у держави й
провладних політичних партій. Здійснення провладними
політичними силами інформаційної політики може мати
маніпулятивний, викривлений характер. Суспільство
й громадяни значно обмежені у праві на отримання
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достовірної інформації, що становить небезпеку для
їх життєдіяльності. Маніпулятивна, зомбуюча інфор
маційна політика провладних політичних партій
становить значну небезпеку для суспільної свідомості,
адекватності сприйняття людиною оточуючого світу
(наприклад, сучасна Росія).
Продовжуючи аналіз інформаційної діяльності
державницьких й опозиційних партій та політичних
рухів, зазначимо їй притаманні так звані фейкові
процеси. Як зазначає Н. Астряб, особливо це стосується
сфери політичних інтересів як провладних, так і
опозиційних партій, а також певних елементів структури
громадянського суспільства та суспільної свідомості.
Слово «фейк» прийшло з англомовного середовища,
де мало сленгове підґрунтя і перекладається як
фальшивка, підробка, несправжній, неістинний тощо.
Використовується для визначення чогось фальшивого,
знеціненого через його не ідентичність. Спираючись
на науковий доробок М. Кармазіної вищеозначена
дослідниця наводить приклад фейк–утворень на
прикладі виборів до Верховної Ради України у
2012 році. Так, на середину 2012 року в Україні
функціонувало 202 партії, а у парламентських виборах
брала участь лише 21 партія. Отже, більшість партій
були фейк–учасницями виборчого процесу. Деякі партії
виступали як «технічні», що обслуговували «партію
влади», тому вони розглядаються як продовження
адміністративного ресурсу. Наступний момент −
непрозорість ситуації з партіями для суспільства:
недоступність інформації про програмні документи
та аспекти діяльності; непрозорість партійного фінан
сування; закритість механізмів зміни лідера. Отже,
партійне середовище як зазначає М. Кармазіна, виступає
як середовище фейків, партій–привидів, що є викрив
леними каналами зв’язку між владою та суспільством
[3, c. 491–492].
Фейкові партійні структури або не здійснюють
інформаційної діяльності взагалі, або здійснюють
пряме й опосередковане інформаційне обслуговування
потужних політичних партій. В будь–якому випадку
їх діяльність сприяє викривленню інформаційного та
політичного просторів держави й чинить негативний
вплив на інформаційну безпеку особистості та
суспільства.
Особлива активізація інформаційної діяльності
партій та політичних рухів спостерігається під час
виборчих кампаній. Нажаль, українські політичні
партії (як провладні, так і опозиційні) за останні роки
застосовували різноманітні інформаційно–пропагандист
ські технології, які негативно впливають на інфор
маційну безпеку людини та суспільства. У рекламно–
агітаційній кампанії партії використовують такі
технології, як «наклеювання ярликів», НЛП–технології,
антиреклама та ін.
«Наклеювання ярликів» є одним з найпростіших
прийомів, який заснований на «навіюванні» і може
носити деструктивний характер. Наклеювання ярликів
до політичних діячів використовується для того, аби
зганьбити їх особу за допомогою образливих епітетів
чи метафор, які викликають негативні враження. Вико
ристання НЛП–технологій в електоральному процесі
спрямовано на підсвідомість людини задля нав’язування
їй певних думок та оцінок, які у кінцевому рахунку
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

впливають на її вибір. До НЛП–технологій входять різні
прийоми: 25–й кадр, лінія часу, субмодальность тощо.
За допомогою НЛП політики змушують виборців діяти
на свою користь, і в результаті, замість можливості
самостійно й свідомо визначатися зі своїм вибором,
громадяни отримують порцію жорстких наказів через
підсвідомість [4, c. 110–111].
Деструктивний характер інформаційної діяльності
провладних та опозиційний політичних партій та рухів
репрезентований так званою антирекламою. За своєю
формою та змістом антиреклама істотно відрізняється
від традиційних зразків реклами. Вона завжди
направлена проти конкретного політичного опонента або
всіх опонентів. Прикладом можуть слугувати політичні
анекдоти, спеціально створені й запущені у ЗМІ чутки,
які виступаючи засобами антиреклами створюють
негативний образ політика, партії, громадського діяча,
які поступово втрачають авторитет і повагу.
Відповідно вищенаведені технології дезінформують
громадян, негативно впливаючи на їх вибір тої або іншої
політичної сили, в кінцевому підсумку їх застосування
порушує основоположні принципи інформаційної
безпеки особистості та суспільства.
Особливо небезпечною деструктивною технологією
для інформаційної безпеки громадян і суспільства в
цілому, яку застосовують провладні політичні партії
та рухи є адміністративний ресурс. У інформаційному
плані його сутність полягає в тому, що всі державні та
провладні медіа–ресурси працюють задля перемоги
певної політичної сили (або декількох політичних
сил). При цьому для опозиційних партій та політичних
рухів створюються штучні неконкурентні умови
у фінансовому та організаційному плані, або їх
представників під різними приводами не допускають
на державні та провладні медіа. Відповідно громадянин
втрачає можливість зваженого, об’єктивного вибору,
може мати викривлену думку про діяльність певної
політичної партії, що безумовно негативно впливає
на національну та інформаційну безпеку держави й
суспільства.
На думку фахівців, можна виокремити три способи
використання адміністративного ресурсу: прямий
адміністративний тиск на виборців, включаючи підкуп,
погрози й підтасування результатів голосування;
тиск на конкурентів у всіх можливих формах:
інформаційна блокада, відсторонення від виборів, карне
переслідування тощо; використання адміністративного
ресурсу для ефективного проведення власної виборчої
кампанії кандидата (партії) влади [5, с. 477].
Взагалі, природа некоректних і деструктивних
технологій має маніпулятивний характер. Маніпу
лювання масовою свідомістю є на сьогодні чи не
найважливішим інструментарієм в арсеналі засобів
здобуття влади та отримання політичних дивідендів.
При цьому у виборчій боротьбі сам виборець зусиллями
політиків та політтехнологів перетворюється з суб’єкта
політичного процесу на об’єкт цілеспрямованого
психологічного впливу [6, с. 249].
Політичні партії, що застосовують вищеозначені
інформаційні технології фактично підривають основи
вільного, демократичного волевиявлення громадян,
посягаючи таким чином на національну (інформаційну
зокрема) безпеку громадянина, суспільства й держави.
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Подолати вищеозначені негативні тенденції у
діяльності, перш за все, провладних політичних партій
дозволять принципи та норми інформаційної діяльності
розроблені у Європейському співтоваристві. Відповідно
до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи ЗМІ
при розміщенні політичної реклами мають забезпечити
рівне і недискримінаційне ставлення до всіх політичних
партій і кандидатів, які прагнуть придбати рекламний
простір; приймаючи замовлення на розміщення платної
політичної реклами, забезпечити її розпізнавання як
такої згідно з вимогами законодавства та нормами
саморегулювання. Також норми законодавства чи
саморегуляції мають забезпечити, щоб, оприлюднюючи
результати соціологічних досліджень, ЗМІ надавали
громадськості необхідну інформацію, що дасть змогу
зробити висновки про достовірність таких досліджень,
наприклад указати: політичну партію, організацію
чи особу, яка замовила та оплатила дослідження;
організацію, яка проводить дослідження, та застосовану
методику; розмір вибірки та значення статистичної
похибки дослідження; період часу проведеного дослід
ження [7].
Інформаційна безпека особистості й суспільства
пов’язана не тільки з діяльністю різноманітних партій,
а й політичних рухів, які є активними учасниками
суспільно–політичних процесів, що знаходить своє
відображення у інформаційному просторі. Представники
теорії нових суспільних рухів – Ю. Габермас А. Мелучі,
П. Гунделах, Р. Інгельхарт зазначали, що великий вплив
на розвиток суспільно–політичних рухів має розвиток
демократії. Рухи в сучасних умовах зосереджені на
нових проблемах, нових аспектах соціальних конфліктів.
Як підкреслює Н. Смелзер старі суспільні рухи –
рух за об’єднання робітничого класу та революційні
рухи, які розуміються в контексті марксистського
світогляду, – були в основному вичерпані, так само як і
марксистський аналіз суспільства [8, с. 62].
У сучасних умовах сутність та характер суспільно–
політичних рухів зазнав певних трансформацій.
Одним з важливих аспектів їх діяльності стала саме
інформаційна складова задля реалізації просвітницької,
правозахисної,
агітаційної
функцій.
Аналізуючи
сучасні тенденції розвитку суспільно–політичних рухів,
Е. Гідденс запропонував таку їх типологію: транс
формативні рухи, реформаторські рухи, рухи порятунку,
альтернативні рухи [9, с. 89].
В останній час в Україні активну інформаційно–
просвітницьку діяльність здійснював суспільно–полі
тичний рух «Чесно», який був започаткований групою
активістів спільно з представниками партнерства
«Новий Громадянин». Рух є відкритою платформою для
приєднання громадських організацій та індивідуальних
учасників, він не підтримує жодного політика чи
політичну силу. Рух здійснює постійний моніторинг
діяльності представників влади, зокрема, його членами
було розроблено шість критеріїв доброчесності
політиків: відсутність фактів порушень прав і свобод
людини; незмінність політичної позиції відповідно до
волевиявлення виборців; непричетність до корупційних
дій; прозорість задекларованих доходів та майна та їх
відповідність способу життя; особисте голосування в
парламенті; участь у засіданнях парламенту та роботі
комітетів. Спільно з журналістами та громадськими
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активістами аналітична команда руху «Чесно» пере
вірила спочатку 450 народних депутатів, а потім – понад
2500 кандидатів на відповідність цим критеріям [10,
с. 69].
Відповідно вищеозначена інформаційна діяльність
руху «Чесно» сприяла поінформованості громадян,
дозволяла їм обирати найдостойніших серед політиків,
надавала громадянам об’єктивну інформацію щодо
діяльності політичних партій та їх представників у
парламенті, інших органах влади. Вочевидь, інформа
ційно–просвітницька діяльність даного руху сприяла
зміцненню безпеки особистості й суспільства, поперед
жаючи громадян про корупціонерів, непрофесіоналів у
політиці тощо.
У 2013 р. в Україні сформувався новий громадсько–
політичний рух – Євромайдан, головна його ідея –
європейський вибір України. Народжений Євромайданом
громадсько–політичний Рух базується на політичному
плюралізмі, різних структурах управління. Наскільки
ефективним стане цей рух покаже час. Багато залежить
від волі всіх учасників Євромайдану, а головне –
від його лідерів. Структура управління рухом має
відповідати настроям у суспільстві, зокрема, тому факту,
що громадськості довіряє більше людей, ніж політичним
партіям, адже Рух не може бути утворенням партійних
структур, він має бути відкритим [10, с. 69].
Необхідно зазначити, що особливу роль інформа
ційна діяльність політичних рухів відіграє під час
значних суспільних трансформацій, наприклад, перехід
від тоталітаризму або авторитаризму до демократії,
коли опозиційних партій, ще немає (тоталітаризм)
або їх діяльність є значно обмеженою (авторитаризм).
Вищеозначена діяльність політичних рухів в таких
умовах є двоїстою: з одного боку вона сприяє демо
кратизації суспільства, а з другого може становити
загрозу національній безпеці авторитарної або тоталі
тарної держави.
Як
зазначає
В.
Бусленко,
характеризуючи
системні зміни на пострадянському просторі, на етапі
лібералізації спостерігаємо діяльність громадсько–
політичних організації та суспільно–політичних рухів,
опозиційно налаштованих до комуністичної влади, які
вимагають системних змін. В цей час проявляється така
риса опозиції як організованість. Дійсно досить складно
уявити собі неорганізовану масу людей, що борються
за домінуючий політичний ресурс. Малоймовірно, що
неорганізована група могла б ефективно цей ресурс
використати. Не маючи інституційних важелів впливу
на владу, опозиція активно використовувала різноманітні
форми мобілізації мас: мітинги, страйки, демонстрації,
пікетування тощо. Прямі форми демократії були на той
час досить ефективним інструментом впливу на владу
[11, с. 316].
Притому сама демократична опозиція, за визна
ченням А. Степана, виконує наступні функції: опір
інтеграції в рамках режиму; захист зон автономії проти
режиму; підрив легітимності режиму; збільшення
політичної ціни авторитарного правління; створення
сприйнятливої демократичної альтернативи [12, p. 45].
Ці функції при відсутності опозиційних політичних
партій особливо чітко проявлялися в діяльності
суспільно–політичних рухів, які мали масовий
характер і включали в себе новостворені громадські
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організації різного спрямування. Частина з них пізніше
трансформувалися в опозиційні політичні партії. Така
тенденція спостерігалася в Польщі (Солідарність),
Україні (Народний рух України). Так з НРУ вийшли такі
партії націонал–демократичного спрямування як ДемПУ,
УРП, УСДП [11, с. 316].
Отже, опозиційні політичні рухи у авторитарних
і тоталітарних країнах є вкрай необхідними, оскільки
саме їх інформаційна діяльність у різних формах сприяє
руйнуванню інформаційної монополії, встановленою
державою. З опозиційних політичних рухів у
майбутньому можуть виникнути впливові політичні
партії, як підкреслювалося вище.
В свою чергу інформаційна діяльність політичних
рухів при демократії створює питоме тло для її
подальшого розвитку та є певним запобіжником до
авторитарного чи тоталітарного реверсу. Вищеозначені
політичні сили є своєрідними форпостами громадян
ського суспільства, одним з призначень яких є безпека
особистості та суспільства у різних її проявах, у
інформаційному в тому числі.
Отже, політичні партії та рухи беруть активну участь
у виробленні стратегії інформаційної безпеки держави.
У демократичних країнах до цього можуть долучатися
як провладні, так і опозиційні політичні сили. Відпо
відно при авторитаризмі та тоталітаризмі стратегія
інформаційної безпеки є прерогативою лише провладних
політичних партій. Зазначимо, що інформаційна
політика самих політичних партій та рухів є важливим
чинником інформаційної безпеки особистості та
суспільства. У країнах з нестійкими демократичними
традиціями інформаційна політика партій може
негативно впливати на інформаційну безпеку людини,
суспільства й держави.
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Parties and political movements in the informational dimension
of the modern state
Analyzes the place and role of political parties and movements in the
information security of the society; the author argues that one of the main objectives
of the implementation of the information policy is to establish a political party
political pratnerstva between citizens and the government to protect their interests.
Therefore, information party policy should be an instrument for settling NOT partisan
preferences, but a means of relaying democratic norms and values. The political
forces and their leaders should be an example embodiment of the highest standards
of information and political culture. A defense of the interests of the clan, region or
individual part – unacceptable phenomenon in a democratic society, which must be
kept a certain balance in the activities of the pro–government and opposition political
parties, associations and movements. However, in Ukraine to reach a consensus is
very difficult between them. After all, the result of the functioning of various political
forces in the formation of unstable governing coalitions, the minimum account on
their part which reduces the value of the opinion of the opposition parliamentary
representation. Considering it deserves attention peculiarities of the activities of
government and opposition parties and political movements in the information space,
as well as their impact on the safety of the individual and society.
Keywords: people, politics, culture, party, political movement, political
opposition, information policy, information work.
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Українські «Femen»: «політичний рух» чи
«організація»
Розглянута діяльність української феміністичної структури «Femen»
в контексті визначення теоретичних підстав її діяльності; показано зміст
їх протестних акцій, роль у суспільному житті України та Західної Європи
й визначено елементи, які дають підстави трактувати структуру як «рух»,
«об’єднання», «організація». Автор розглядає «Femen» як «grassroot» нових
форм жіночого руху.
Ключові слова: українські «Femen», політичний «рух», «організація»,
«об’єднання», протестні акції.

«Femen» – українська та міжнародна громадська
структура, що діє в Україні та Європі й відома своїми
скандальними та епатажними акціями протесту проти
дискримінації жінок, корупції та ін. Атракційність
виступів «Femen» пов’язується передовсім з тим, що
в ході акцій активістки руху «виступають топлес»,
оголюючи груди, і це стало візитною карткою їх дій.
Суспільно–теоретична
проблематика
діяльності
«Femen» вже стала предметом аналізу в українських
авторів, у тому числі опублікованих у західних виданнях
(М. Маєрчик, О. Плахотнік та ін.); разом з тим проблема
розглядається й польськими авторами (Ю. Шиманська
та ін.). Однак тема вимагає сучасного теоретичного
осмислення і вивчення.
Мета даної статті полягає у тому, щоби
представити діяльність «Femen» в Україні та Західній
Європі у контексті теоретичного аналізу руху, визначити
його вплив на сучасний фемінізм.
«Femen» розпочали свою діяльність у 2008 році,
а з середини наступного року вже стали достатньо
відомими [6]. До першої групи «Femen» увійшло більше
десяти осіб, а головою організації стала Анна Гуцол.
Теоретиком руху та його організатором вважають
українського фемен–мена Євгена Довлатова. Нині він
вважає, що «Femen» створював для всіх активних жінок,
а те, у що перетворили його ідею – звичайна комерція
базована на сексизмі і далека від ідей фемінізму [7].
Дослідники називають «Femen» «новим жіночим
активізмом», вкладаючи у цю формулу зміст діяльності
цієї структури [2, с. 7–9].
Упродовж 2008–2010 рр. акції «Femen» відзначалися
своєю зухвалістю; зникли й очікування, що цей вид
жіночого руху приєднається до якоїсь політичної
партії, стане рупором кандидата на чергових виборах,
перетвориться у чийсь бізнес–проект. «Femen» не
стали маріонетковою організацією, а у пресі з’явилися
повідомлення про їх фінансовий аскетизм [3, с. 36–39].
Українські інтелектуалки сприймають «Femen»
скептично, вказуючи на їх кічевість і непослідовність,
відповідно, на Заході ними захоплюються, відзначаючи
їхню дієвість і послідовність. Нині український
фемінізм на Заході взагалі асоціюється з фігурами
«Femen». Українські ж феміністки дистанціюються
від «Femen», вказуючи на те, що останні «торгують
сексуалізованою жіночою тілесністю» [2, с. 7–9].
Українська суспільність не сприймає їх виступів проти
церкви; обурення громадськості викликали дії «Femen»
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17 серпня 2012 року, коли вони спиляли у центрі Києва
хрест, встановлений жертвам Голодомору та політичних
репресій в Україні [8].
Зафіксовано зв’язки учасниць руху з колишнім
власником медіа холдингу Джедом Санденом, німецьким
мільйонером Гельмутом Гайєром та бізнесвумен з
Німеччини Беат Шобер. Відомо також, що Джед Санден
не фінансує «Femen» з грудня 2011 року у зв’язку з тим,
що вони, окрім секс–туризму в Україні, включили до
своєї місії також релігійні, політичні та інші питання [1].
Хоча акції «Femen» декларативно заангажовані у
політику, однак як влада, так і опозиція, дистанціюються
від них. У них відсутній виразний курс орієнтації чи
то на владу, чи на опозицію. Дослідники зауважують,
що «Femen» часто критикували як минулу владу так
і сучасну, але ця критика була без–особистісною.
(Водночас вони виступали проти важливих протестних
акцій в Україні, зокрема проти «Податкового Майдану»
2010 року та інших мітингів у 2010–2011 роках) [9].
Окремі дослідники стверджують, що за своїм
характером група належить до категорії нових
суспільних рухів, які зорієнтовані на концепцію
перформенсу і вуличних видовищ. Особливістю руху
є також його презентація у медіах. У філософському
вимірі українські «Femen» можна розглядати у контексті
вияву попкультури та її різнопланового представлення
[5, с. 21].
Декларативно «Femen» розпочали свою діяльність як
політичний протест проти існуючого в Україні сексизму
і дискримінації жінок, окремі дослідники вважають, що
цей рух був також спрямований проти зловживань влади.
Проте, з часом вони стали зірками і улюбленцями
європейців, а особливу підтримку здобули в
Парижі, який і вибрали місцем свого «міжнародного
тренінгового табору нових феміністок» [10]. Дії групи
лідерок «Femen» у складі Анни Гуцол, Олександри
(Саші) Шевченко, Інни Шевченко та Оксани Сачко
завжди вели до публічного скандалу і відбувалися
при великому згромадженні людей. Чогось подібного
у публічному житті України ще не було. Тому кожна
наступна поява «Femen», з черговою акцією на вулиці
чи на телебаченні, викликала велике зацікавлення
публіки. Напевно багато глядачів не вникали і не
розуміли змісту їх протесту, а були зацікавлені тільки
оголеним жіночим тілом.
Ставимо запитання: чим є діяльність «Femen»
в Україні – політичним «рухом», «об’єднанням» чи
«організацією»?
Якщо це суспільний рух, то чисто теоретично він би
мав опиратися на значну групу людей, в яку б входили
лідери, активісти і симпатики. Одночасно мав би бути
ідеологічно спрямованим рухом. Однак, на практиці
«Femen» лише декларують гасла про права жінок, а
суттєвої конкретики цих гасел чи вимог не знаходимо.
Самі ж «Femen» вважають, що їхні дії пов’язані з
теорією марксизму, однак відповідної політичної та
дієвої аргументації цьому немає. Медіа ж трактують
їх як рух «Femen» проти всіх». Польська дослідниця
Ю. Шиманська вважає, що вони репрезентують перш
за все радикальний рух, а сама «радикальність» –
декларативна чи фактична – визначає спектр та рамки
їх дій [5, с. 21]. Польські дослідники також звертають
увагу на те, що рух «Femen» народився в умовах
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загального спаду громадянської активності в Україні.
Зокрема, після перемоги Помаранчевої Революції, яка
стала тріумфом численних громадських ініціатив, в
населення наступило переконання, що демократичні
реформи є здобутими і загальноукраїнська демократія
не вимагає вже масової підтримки. У таких умовах
утвердилися «Femen». Вони швидко розгорнули
активність в Україні і вийшли за межі держави.
Це відбулося не завдяки підтримці симпатиків з
України, а радше помимо їх масової підтримки. Тому
Ю. Шиманська ставить запитання: а чим стали «Femen»
на українській політичній мапі – громадянським рухом
чи позаурядовою організацією типу grassroots»? [5].
На офіційному порталі у Facebook «Femen»
заявляють про свої завдання трьома мовами:
англійською, російською і українською, подаючи в
кожному варіанті дещо відмінну дефініцію. Англійською
мовою вони окреслюють себе як «Ukrainian protest
group» («українська група протесту»); російською
мовою – «украинская феминистическая организация», а
от українською мовою дефініція звучить як «українська
громадська організація». На офіційній інтернет–сторінці
зазначено ще додатково «Femen» – це загальносвітовий
рух жінок».
Зазначимо, що в російській дефініції слово
«рух» означає те ж саме, що і в польській мові – це
суспільний і громадський рух, який можна розглядати
у філософському, фізичному чи біологічному контексті.
На іншій інформаційній інтернет–сторінці можна знайти
опис жіночого руху «Femen», як української громадської
організації. Самі ж активістки окреслюють себе скоріше
з російськомовним терміном «рух», інколи заявляючи
про себе як про «організацію» – головно у правовому
контексті, зокрема коли це пов’язано з офіційною
реєстрацією [5, с. 5].
Інколи «Femen» окреслюють себе як «жіноча
організація», «група протесту», «суспільний рух» чи
«феміністична організація». Хоча термін «рух» як
і термін «організація» є, на думку Ю. Шиманської,
у певному сенсі адекватними до опису явища яким
вважають себе «Femen». Самі ж «Femen» схиляються
до окреслення «рух», оскільки воно краще відображає
характер їх діяльності [5, с. 5]. Однак, жодне з
цих понять не відповідає у повній мірі змісту
функціонування «Femen», а передовсім не відображає
тих змін, які відбулися в організаційному і формальному
процесі протягом останніх років. Спочатку група
активісток, коли вона працювала лише в Києві не
була офіційно зареєстрованою як правовий суб’єкт,
а тому діяла на засадах об’єднання громадян, яке,
оскільки не мало відповідного правового статусу, не
мусило інформувати владу про зміст своєї діяльності.
Відбувалося це ще й тому, що власті відмовляли
у реєстрації активісткам, хоч право на утворення і
членство у співтовариствах гарантовано Загальною
Декларацією Прав Людини, Конституцією України, а
також законом ухваленим Верховною Радою в 1992 році
«Про громадські об’єднання» та адаптовано до вимог
Європейського Суду з прав людини у 2013 році [11].
Остаточно активісток вдалося зареєструвати як
«Femen» у рамках міжнародної організації восени
2012 року у Франції, коли Інна Шевченко переїхала
до Парижа. Хоч офіційно зареєстровані «Femen»
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дають підстави ідентифікувати їх як рух – суспільний,
громадянський, протестний, – їх діяльність здійснюється
в рамках обмеженої статутної організації.
Наступна проблема полягає у тому, наскільки рух
Femen можна трактувати як рух «новий», «глобальний»
чи «локальний».
«Femen» важко визнати «масовим» явищем, беручи
до уваги кількість заангажованих у цьому процесі
осіб. Зрештою, й самі активістки не налаштовані на
пошук можливостей створення масовості свого руху.
Однак, при цьому «Femen» заявляють, що є рухом
відкритим, оскільки не створюють якихось обмежень
щодо членства, але одночасно заявляють про свою
ексклюзивність.
Тому «Femen» можна віднести до нових суспільних
рухів, які функціонують інакше, передовсім тому,
що діють в постіндустріальній реальності, не
зосереджуються на матеріальних аспектах, а лише на
ідейних і культурних засадах – наприклад, на боротьбі
за права жінок. Самі ж «Femen» не прив’язують себе до
«постіндустріальності», а заявляють про інший процес –
«сексуальної революції», якої в Україні ніколи не було
[5, с. 21].
Як новий суспільний рух «Femen» мали б
здійснювати спротив тиску держави на усі сфери
суспільного життя, впливу на приватне життя і творення
маніпуляційних систем. Однак, активістки створили
у власних інтерпретаційних рамках «ідеологію»,
побудовану на «секстремізмі».
Якщо аналізувати «Femen» як «новий суспільний
рух», то виразно видно, незначну підтримку, яку
він дістає серед українського загалу, а особливістю
нових суспільних рухів є масовість. Самі феміністки
зазначають, що є надто радикальними, а тому не можуть
притягувати до себе ширше коло жінок, особливо з такої
традиційної країни, якою є, на їх думку, Україна.
Типовою для нових суспільних рухів є ідентифікація
суспільного противника. Скажімо, активістки «Femen»
заявляли, що їх ворогом є «патріархат». Лідеркам
«Femen» за декілька років вдалося укласти засадничі
цілі своєї боротьби, якою стали виступи проти
сексуальної торгівлі, диктатури, церкви і ін., ще раніше
були виступи спрямовані проти різних явищ, таких як
газова політика Газпрому і ін. Такі акції були далекими
від того, чим є «патріархат» і якою має бути боротьба
з ним, що створювало враження віддаленості дій від
головних теоретичних засад і завдань цього руху.
На прикладі «Femen» можна побачити ще один
процес характерний для нових рухів – «розмитість
кордонів» і «глобальність руху». «Femen», ще будучи
регіональним рухом у Києві, поступово, але настирливо
розширювали засяг своїх протестів у Європі, йдучи
туди, де порушувалися права жінок: протести у Римі
проти відомого сексизму пов’язаного з прем’єром Італії
Сільвіо Берлусконі, здійсненого зґвалтування покоївки
Доменіком Стросканом в Парижі та ін.
Найістотнішим
елементом
самоідентифікації
«Femeny» як руху є самоокреслення активісток як
представниць «попфемінізму». Феміністки окреслюють
власну групу іменем радикального жіночого руху, а
«радикальний», як самі визначають, означає передовсім
«скандальний»: треба діяти радикально, а це традиційно
означає «topless» [4, с. 14–17]. З одного боку, оголені
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тіла мають бути їх протестом – знаком визволення з
оков «патріархату», мають символізувати революцію,
що наближається в сфері звичаїв і політики. З іншого, –
вони мають привертати увагу: демонстрації «Femen»
спрямовані на медійний ефект скандалу, ламання
культурної заборони оголення жіночого бюсту та
ін. Публічна демонстрація цього є актом констатації
руйнування певного усталеного суспільного порядку. У
цьому контексті тіло видається ключовим для розуміння
стратегії опору прийнятої «Femen» [5, с. 21]. Тіло
«Femen» трактують як зброю, виключно жіночу, яка
має демонструвати вільність від накинутих чоловіками
стереотипів, згідно з якими жіноче тіло належить до
приватної, а не публічної сфери, як у фізичному так і
політичному вимірі. «Вживаючи» голе тіло у боротьбі
проти «патріархату», «Femen» роблять виклик як
класичному поширеному фемінізмові так і ролі жінки у
суспільстві.
У пресових виданнях Інна Шевченко зазначала:
«Класичний фемінізм як стара, хвора жінка, яка не
здатна вже нічого здійснити. Вона залишилася в світі
конференцій і книжок. Ми маємо ті ж самі ідеї, що й
класичні феміністки, а вирізняють нас форми боротьби.
Боремося в спосіб, який має повернути і притягнути
молодих жінок до ідеології» [10].
Відношення «Femen» до «класичного фемінізму»
шляхом використання жіночого тіла під час протестів
відрізняється не лише від українських, але й більшості
європейських феміністичних груп. Підтримуваний
активістками стиль одягу демонструє їхнє відчуття
естетики, яку вони вважають за щось натуральне і
жіноче. Сексуальна атракційність тіл, стала для «Femen»
їх зброєю, яка притягує увагу до порушуваної проблеми.
Ідея активісток полягає у творенні нового фемінізму,
який повинен відрізнятися від дескредитованого
«класичного фемінізму», зрештою останній також
змушений буде поступово розвиватися і змінюватися.
Завдання «Femen» полягає у зміні розуміння самого
фемінізму, відриву його від традиційного академічного
трактування. Вони свідомо вирішили представляти
ідеологію у версії «поп», яка, на їх думку, має бути
доступною для всіх, атракційною для молодих жінок,
зрештою такою, що зможе притягувати рух молоді і
відповідатиме новітньому часу [5, с. 21].
Переважне число молоді, особливо в Києві, навіть
не розглядали «Femen» як «суспільний рух», не бачили
в їх діяльності жодної громадянської активності, а
трактували їх акції як «голі протести». Переважно у
медіях «Femen» трактуються як молодіжна група, яка діє
не в якихось обмежених рамках, а як широка протестна
спільність. Однак ця група діє в межах «візерункової
теми».
Більшість активісток – молоді, біляві дівчата, які
створюють образ української вроди; їх напівоголені
світлини розміщені в Інтернеті, у пресових статтях
часто бачимо коментарі, які оцінюють вигляд і вроду
дівчат. Саме ця обставина створює потенційне коло їх
прихильниць і наслідувачок, які не мають такого гарного
тіла. З іншого боку «культурний вихід і суспільний
бунт» у «Femen» взаємопов’язаний. Фундаментальним
є те, що з одного боку відхід від загальних стандартів
є «обороною середовища» і опозицією щодо великих
інституціональних чинників, натомість, з іншого боку, –
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маємо справу із суспільним бунтом спрямованим проти
найбільш загальних політичних стандартів і рішень,
бунтом, який на низовому рівні є критикою конкретних
інституцій і культурною мобілізацією.
«Femen» опираються у своїх діях на цей другий
чинник, а саме – на критиці патріархальних засад, які
є усталеними у суспільстві і виступають проти таких
явищ як дискримінація і підневільний стан жінки [5].
«Femen» апелюють до того, що найістотнішим
для них означає бути «феменкою», що для засновниць
руху становить практично усе їхнє життя, а для інших
діячок – принаймні значну його частину. «Femen»,
висловлюючи свої погляди та ідеї, об’єднують молодих
людей, які думають так само; приналежність до руху є
для багатьох природнім розв’язанням життєвих пошуків,
певною тяглістю мрій і суспільної активності. Зарубіжні
відділи «Femen» утворюються на засадах неформальної
етики і спільних поглядів, із збереженням певної
автономії і незалежності.
Феміністки декларують певний рівень дисципліни,
який випливає із визначених статутів об’єднання,
однак якими справами повинні займатися активістки
в інших країнах не визначено. Члени місцевих відділів
«Femen» самі вирішують важливі локальні проблеми,
а від творців «Femen» запозичили методи і символи
(як, наприклад, вінки) [5, с. 16]. З іншого боку, усі
неформальні структури, об’єднані під одним символом
«Femen», мусять бути визнані і прийняті українським
відділом. Поза цим членство не існує. Усе більше
активісток з різних країн хочуть «взяти участь у
правдивому протесті Femen» [5, с. 17].
Висновки. Отже, «Femen» дуже швидко від часу
своєї появи стали глобальним явищем, діючи як у
політичному так і суспільному вимірах. Їх діяльність
обумовлена власними бажаннями; вони не зацікавлені не
тільки у співпраці з іншими українськими організаціями,
але також не хочуть бути прийнятими іншими
феміністичними структурами на Заході. Феміністки
переконують, що хочуть стати справжнім суспільним
рухом, який буде декларувати гасло радикальної
жіночої революції, а тому не хочуть заангажовуватися
до співпраці з іншими рухами. Зокрема йдеться про
Францію чи Німеччину. Така позиція аргументується
«Femen» тим, що вони не бажають «втратити власний
характер», зміни, які прийшли від них з України зі
Сходу, а не навпаки, із Заходу, мають бути стабільними
і незмінними. На основі діяльності «Femen» можна
стверджувати, що нові форми жіночого руху формують
ся як низові організації – «grassroot».
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Ukrainian «Femen»: «a political movement» or «organization»
We consider the activities of Ukrainian feminist «Femen» structure in the context
of determining the theoretical foundations of its activities; It shows the content of their
protests, role in public life in Ukraine and Western Europe, and identified elements
that give reason to interpret the structure as a «movement», «unity», «organization».
The author considers «Femen» as a «grassroot» new forms of women’s movement.
Keywords: Ukrainian «Femen», political «movement», «organization»,
«union», the protests.
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До проблеми політичної активності жіноцтва
в сучасній Україні
Аналізуються основні чинники та умови, що сприяють та гальмують
активність жіноцтва в політичному житті українського суспільства. Окремо
досліджується роль гендерного стереотипу як чинника формування політичної
активності жінок в сучасній Україні.
Ключові слова: гендерні стереотипи, стереотип типової жінки,
стереотип типового чоловіка, гендерна дискримінація, активна участь
жіноцтва, жінки, чоловіки, рівність, рівноправ’я.

Початок ХХІ століття в Україні ознаменувався
значним сплеском суспільно–політичного життя. У про
цесі політичної трансформації та демократизації нашого
суспільства відчутним є посилення ролі жіноцтва, що
бере участь у політичних та соціальних змінах.
Метою статті є визначення основних факторів,
мотивів, напрямів і умов, які впливають на активність
жінок у політичному житті сучасної України, а також
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з’ясувати бар’єри активної участі жінок у суспільно–
політичних процесах.
У вітчизняному науковому дискурсі відзначено
значний
вплив
загальноєвропейських
тенденцій.
Зокрема, вчені серед них визначають наступні: загаль
ний розвиток суспільства та звернення до жіночої
проблематики; усвідомлення ролі жінки у вирішенні
нагальних суспільно–політичних проблем; надання
жінкам рівних прав з чоловіками та їх практичне
використання в Україні та за її межами; розв’язування
широкого спектру питань, пов’язаних з різними сферами
суспільного життя, змога використовувати нестандартні
методи для вирішення політичних проблем; внесення
гендерної проблематики у громадсько–політичне життя
суспільства; підвищення комунікативних зв’язків між
громадськими і владними структурами через вплив
засобів масової інформації; міжнародне співробітництво
між Україною і Європейськими країнами, налагод
ження відносин із світовою спільнотою; включення у
сферу міжнародного співробітництва широкого загалу
демократичного громадського суспільства, а особливо
жіноцтва; дотримання принципу гендерного паритету
у вирішенні суспільно–політичних питань та ін.
[8, c. 83–95].
Активну участь жіночої статі в сучасній політичній
системі України можна розглянути у контексті поши
рення та впливу «гендерних стереотипів» у суспільстві.
Що ж таке «гендерні стереотипи» і як вони можуть
впливати на суспільно–політичну думку щодо актив
ності жінок?
Поняття «гендерні стереотипи» означають стійкі
уявлення у суспільстві в певний історичний період
про відмінність між жінкою і чоловіком, про їх роль
і місце у соціально–політичному житті. Політичні та
соціологічні дослідження стверджують, що гендерні
стереотипи виникають на фоні різних статусів і ролей
чоловіків і жінок у суспільстві. Як приклад, можна
навести те, що до початку ХХ століття суспільство
сприймало жінку як таку, що створена лише для
дому та сім’ї. Але й на сьогоднішній день ця думка
активно панує серед багатьох людей. Тому і в наш час
досить велика частина суспільства вважає і сприймає
жінку лише як домогосподарку, а не особистість, яка
може вирішувати суспільні, політичні чи економічні
проблеми. Отже, можна стверджувати, що «гендерні
стереотипи» – це форми поведінки, які суспільство
сприймає від людей лише в залежності від їх статі,
задаючи при цьому жорсткі стандарти і умови
[9, с. 29–32].
Формування гендерних стереотипів відбувалось
внаслідок впливу багатьох історичних умов. Гендерний
стереотип – це поняття, яке несе в собі соціальні та
культурні норми та очікування у процесі соціалізації
суспільства. Будь–які зміни що відбувались у людському
соціумі впродовж багатьох століть знаходять своє
відображення у сучасній гендерній картині світу.
Гендерний стереотип є ключовим базисом гендер
ної культури суспільства. У суспільно–політичному
контексті «гендерні стереотипи» функціонують у вигляді
чітко сформованих уявлень про моделі поведінки і риси
характеру, які ідентифікують поняття «чоловічого» і
«жіночого». Дослідники Дж. Мак Кі та А. Шерріфс
вперше спробували виділити характерні відмінності в
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 116

уявленнях жінок і чоловіків одне про одного і дійшли до
таких висновків:
1. Стереотип типової жінки – це образ, який
включає у себе групу характерних позитивних якостей,
притаманних жіночій статі, а саме таких як: комуні
кативні навички, теплота і довіра, емоційна підтримка.
2. Стереотип типового чоловіка – це набір рис,
які характеризують поведінку чоловіка у тій чи
іншій ситуації: раціональне мислення, ефективність і
активність у прийнятті рішень [12, с. 143–144].
Водночас науковці наголошують на тому, що поруч
з позитивними рисами чоловічих і жіночих стереотипів,
існують і типово негативні якості: до цих якостей щодо
чоловіків виокремили авторитаризм, грубість, значний
раціоналізм. У жінок – надлишкову емоційність та
пасивність [12, с. 143–144].
Науковці визначають обумовленість гендерних
стереотипів гендерною нерівністю, яка притаманна
нашому суспільству. Передусім це виявляється
в значному домінуванні чоловіка над жінкою,
насамперед у професійній діяльності. Сприйняття
жінки на сьогодні презентується через категорії
статі, віку та сімейного стану, тоді як презентація
чоловіка першочергово представлена його іменем,
професійними характеристиками, які у своїй більшості
орієнтуються на соціальну та економічну сфери [1,
с. 107]. Вищеперераховане об’єднує у себе поняття
гендерної дискримінації. Це найяскравіший приклад
того, у чому полягає відмінність понять «рівність»
і «рівноправність». Стереотипи «жінка – поганий
працівник», «жінка – поганий політик» та «жінка –
людина другого сорту» на сьогодні діють дуже
ефективно, хоча права і у жінок, і у чоловіків однакові,
незалежно від їх статі. Але ж змогою користуватись
своїми правами у повній мірі, насамперед жінка не має
можливості.
Проаналізувавши сучасну політичну сферу, слід
вказати на те, що в українському суспільстві панують
більш негативні, ніж позитивні уявлення щодо
активної участі жінок у цій сфері. Походження
цих стереотипів пов’язано з низкою протиріч, що
породжують міфотворчість, яка у свою чергу стає на
заваді залучення жінок у політичні процеси. Проте без
побудови гендерно–паритетного соціуму наша держава
не може бути демократичною. Вітчизняний науковець
А. Колісніченко виокремлює основні стереотипи, які
заважають жінкам брати активну участь у політичних
процесах, а саме:
1) політичне життя – складне і непередбачуване
явище, а жінки морально і психологічно слабші за
чоловіків, що не дає їм змоги в повній мірі залучитися
до цього явища;
2) чоловіки володіють більшим професіоналізмом у
політичній сфері, ніж жінки;
3) жінки у політиці повинні працювати у сферах
освіти, соціального забезпечення, охорони здоров’я,
адже досвіду в проблемах інвестування, національної
безпеки, будівництва у жінок не може бути;
4) жінки втрачають свої привабливість та стиль,
залучаючись до політичного життя [6, с. 230–238].
Подолання цих загальноприйнятих гендерних
стереотипів і є першим кроком до посилення активізації
жіночої статі у всіх сферах політики.
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Потрібно звернути увагу на те, що в результаті
соціально–економічних та соціально–політичних транс
формацій, що відбувались в українському суспільстві,
сформувались дві об’єктивні умови, або два визначних
фактори, що сприяли активізації жіночого руху: істо
ричний та економічний.
Історичні умови (фактори). Історично склалося
так, що суспільно–політична активність жіноцтва
залишалась формальним механізмом, мала, скажімо,
рекомендаційний характер. Наприклад, в радянські часи
важливим чинником було організаційне висування жінок
для виконання суспільно–політичних обов’язків (т. як у
комсомолі, профспілках, партії і т.д.). Звісно, це сприяло
формуванню у жінок особистісної, індивідуальної
орієнтації на суспільно–політичну діяльність. В сучасній
Україні жінки як і чоловіки розуміють під суспільно–
політичною діяльністю ту діяльність, яка бере орієнтир
на досягненні влади, яка у свою чергу пов’язана з
реалізацією певних потреб у забезпеченні кар’єри, у
підвищенні статусу у суспільстві.
Економічні умови (фактори). На активність жіночого
руху орієнтовані жінки переважно соціально–органі
зовані, які найбільше відчувають матеріальні труднощі,
що пов’язані з проблемами працевлаштування, скоро
ченням робочих місць, невиплатою зарплатні і т.д.
Можна припустити, що основною базою розвитку
активізації жіночого руху стають найменше соціально
захищені та матеріально забезпечені прошарки жіночого
соціуму з достатньо високим рівнем освіти [11, с. 78–80].
Слід наголосити на ще одному з важливих факторів,
який спонукає жіноцтво активізувати свої сили – це
фактор бідності, який виник на підставі складних
економічних проблем в країні. Безробіття, зменшення
реальної заробітної плати – всі ці чинники лягають
важким тягарем на українських жінок. Майже в усіх
сферах професійної діяльності жінки отримують меншу
заробітну оплату на відміну від чоловічої статі, хоча
мають рівні умови і виконують рівноцінну роботу.
Активність залучення жінок до політичної сфери має
мотивується, на думку Л. Рибцової, наступним:
1. Потреба розв’язання нагальних соціальних проб
лем і питань. Мається на увазі те, що жінки, йдучи в
політику, мають на меті вирішити суспільні нагальні
проблеми політичними засобами, а не будувати свою
політичну кар’єру через власні амбіції.
2. Потреба жінки у самореалізації як особистості
та фахівця. Ця потреба визначається по–перше
зацікавленістю, інтересом – а як саме працює політична
система з середини і як можна впливати на ту чи іншу
ситуацію завдяки різним політичним механізмам. По–
друге – це застосування цієї системи і механізмів на
практиці та останнє – відчуття творення чогось нового,
гордість за це, а, отже, в результаті повні самореалізація
і задоволення собою жінки як особистості та фахівця.
3. Утиски жінок з боку чоловічої статі. Слід
зазначити, що політика є тією сферою у якій жінки
зазнають найбільших утисків з боку чоловіків. Це
виявляється в розбіжностях у поглядах чоловіків і
жінок. Жінки вважають, що їм потрібно активніше
брати участь у політиці країни, вирішувати проблеми
державного значення. У свою чергу чоловіки вважають,
що жінок у політичній сфері більше ніж достатньо.
Тут знову ж таки бачимо, що «гендерний стереотип» –
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чоловіки кращі політики, ніж жінки виходить на перший
план у суспільстві.
4. Потреба у ствердженні соціального, економічного,
політичного статусів жінок. На сьогодні становлення
нової демократичної моделі у суспільстві повинно
забезпечувати зміну моральних, політичних, соціальних
та економічних настанов, змінювати права і можливості
жінок у всіх сферах суспільно–політичного життя
на рівні із чоловіками. Якщо всі ці настанови
будуть дієвими у суспільстві та будуть базуватись
на гендерних принципах, тоді можна сказати, що всі
вищезазначені статуси жінки у соціумі будуть набагато
вищими.
5. Прагнення до економічної незалежності від
чоловіків. На сучасному етапі у сфері економічних
відносин можемо споглядати значні нерівні можливості
жінок і чоловіків, насамперед це стосується у першу
чергу нерівністю на ринку праці. По службовій лінії
просувають у більшості чоловіків, бо вони вважаються
стабільними,
цілеспрямованими
працівниками.
Жінки ж приділяють значну увагу сім’ї, беруть
декретну відпустку, що зазвичай є невигідним для
організацій. Незважаючи на високу професійну
підготовку, жінки в реальному житті займають менш
престижні та оплачувані посади, аніж чоловіки. Всі ці
фактори спонукають жінку до реалізації економічної
незалежності від чоловіка [4].
ХХІ століття – це досить новий етап у розвитку
українського жіночого руху. Науковцями виокремлено
такі основні напрями участі жінок у політичних
процесах:
1. Участь жінок в різних гілках влади –
законодавчій, виконавчій та судовій.
2. Участь жіноцтва у діяльності політичних партій,
громадських, політичних об’єднаннях і рухах, активна
діяльність у волонтерських організаціях, тощо.
3. Участь жіночої статі у феміністичних органі
заціях, які мають на своїй меті створення соціальних
програм, що борються з фактичною дискримінацією
жінок у всіх сферах діяльності: соціальній, політичній,
економічній, побутовій і т.д.
4. Активна участь жінок у різноманітних гро
мадсько–політичних заходах, які мають спонтанний
або організований характер дій. Ці заходи часто мають
протестні настрої громадян, що засуджують дії влади та
урядових структур [2, с. 52–54].
Нині наша країна переживає трансформаційні
зміни, коли економічні, соціальні та політичні реформи
поєднуються із стереотипами радянського минулого.
Самостійний розвиток нашої держави дозволяє
виокремити ті основні тенденції, що характеризують
активність жінок у суспільстві з перехідною економікою,
які є типовими для нашої «пострадянської» системи.
Науковцями окреслюються найхарактерніші з них,
зокрема:
1. Вплив жінки на активне формування українського
громадянського
суспільства.
Наразі
політичний
потенціал українських громадських організацій є досить
потужним. На сьогодні через жіночі організації і жінки,
і чоловіки можуть захистити свої громадянські права,
що є базою для утворення єдиного громадянського
суспільства. Саме жінка консолідує та активізує
українське громадянське суспільство, завдяки своїм
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розумовим, психологічним та вольовим якостям, які не
поступаються якостям чоловіків.
2. Активна співпраця жінок з державою. Жінки в
Україні освічені і мають високі здібності. На сьогодні
не має бути структур у владному середовищі, які б були
зачиненими для жіночої статі. Для того, щоб вирішувати
суспільно–політичні та гендерні проблеми жінки
повинні брати активну участь у процесі управління,
не боятись відповідальності у сфері політики і влади,
а держава повинна всіляко сприяти і створювати такі
умови, в яких жінці буде комфортно вирішувати ті чи
інші проблеми і питання задля блага суспільства.
3. Підтримка жінки і сім’ї. Молода українська
сім’я – це найголовніший суспільний інститут у державі.
У наш час вона опинилась у дуже непростих, складних
умовах через економічні і соціальні негаразди, які
характерні для нашої країни у період трансформацій.
Становище жінки на сімейному поприщі стає вкрай
важким, що призводить до демографічного спаду в
Україні. Сьогодні жінка наважується народжувати
лише одну дитину, а то й взагалі не народжувати через
складні економічні умови в державі. Це суперечить
нашій національній українській традиції, інтересам
нашої нації. Адже навіть у таких сім’ях важкий тягар
економічних і побутових негараздів лягає на плечі
самої жінки. В таких умовах молодій жінці важко
реалізуватись в професійній та науковій сферах. Це
все призводить до пізнього вступу до шлюбу, або
й взагалі до самотності. Цими всіма негативними
факторами нехтує сама держава, структури у владі та
громадські організації, що нічого по суті не роблять для
покращення ситуації. Держава і громадські організації
повинні консолідуватись та об’єднатись задля розробки
спільних заходів щодо зміцнення української сім’ї і
надання жінці спроможності забезпечити свою родину і
реалізуватись у професійній сфері. Зростання ролі сім’ї
однозначно посилить і роль жінки як головного лідера в
сім’ї [3, с. 12–21].
Доречно також вказати на ті причини, які заважають
жінкам брати активну участь у політичних процесах і
політичному житті. До таких вчені відносять:
– недостатню кількість часу, адже жінка більше
зайнята сімейним побутом, хатніми справами, вихо
ванням дітей, тощо;
– низький соціальний статус жінки через своєрідні
«гендерні стереотипи», традиції;
– поведінку самих жінок, недостатню присто
сованість до нових політичних умов, що диктує влада,
невпевненість у своїх власних силах;
– відсутність справжніх жінок–лідерів, які б
змогли налаштувати суспільство на новий суспільно–
політичний лад, що сприяв би позитивному розвитку
нашої демократичної держави [2, с. 52–54].
1. На сучасному етапі факторами, що заважають
жінкам брати активну участь у політичній сфері
науковці виокремлюють: традиційний суспільний лад,
а також те, що жінки самі не бажають реалізовуватись
у політиці. Серед інших чинників: нетерпимість
суспільства до жінки у політиці, завантаженість жінки
у домашньому господарстві, тощо мають значно
менший вплив. Українське суспільство не підтримує
пропозицію квотування кількості жінок ані в партійних
списках кандидатів у депутати, ані в органах державної
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влади. Але все ж таки шлях гендерного квотування
дав би значний поштовх для активізації жіночої статі в
суспільно–політичній сфері [7].
На сьогодні у суспільстві панує думка, що саме
чоловіки заважають українським жінкам брати активну
участь у політиці. Тут можемо знову поглянути
на значне протиріччя у суспільстві, що яскраво
виражається у гендерному стереотипі – чоловік–
політик, на відміну від жінки, має ті характерні
риси, а саме – рішучість, силу та жорсткість, що є
необхідними у прийнятті політичних рішень. Жінки
ж у свою чергу мають свої традиційно характерні їм
риси – справедливість, чесність, етичність, душевність,
та ін., що беззаперечно є дуже позитивними рисами,
але на політичному поприщі вони можуть ставати на
заваді для прийняття та реалізації будь–яких важливих
політичних рішень самими ж жінками. Цей стереотип є
дуже впливовим у суспільстві, отже, жінкам необхідно
прикласти багато зусиль, щоб набути саме тих рис,
яких їм не вистачає у політичній сфері в порівнянні із
чоловічою статтю.
На сучасному етапі існують загальноприйняті
українським суспільством стереотипні патріархальні
погляди, що заважають жінкам брати активну участь у
політичному житті:
– жінка повинна задовольняти потреби чоловіка,
повністю підлаштовуватись під нього;
– жінка повинна миритися з важкими стосунками
у сім’ї, терпіти насилля з боку чоловіка заради дітей і
сімейного комфорту;
– жінка повинна мати ті якості, що притаманні
саме її натурі (ніжність, доброзичливість, м’якість,
слухняність та ін.);
– жінка і кар’єра – несумісні один з одним, адже
професійна реалізація заважає жінці бути доброю
господинею матір’ю і дружиною [10].
Ці всі вищевказані негативні гендерні стереотипи
та суспільні забобони заважають жінці в повній мірі
реалізувати себе і свої професійні здібності майже у
всіх сферах, а особливо у політичній. У свідомості
населення нашої країни до сих пір не викоренено ще
багато стереотипів до яких у повній мірі відносяться
і гендерні стереотипи. Українська дослідниця О. Кісь
зазначає: «Стереотипи процвітають там, де немає знань.
Жити міфами – то дурити самих себе» [5, с. 11–16].
Якщо ми хочемо збудувати міцну демократичну державу
і громадянське суспільство, то необхідно подолати ці
стереотипи, так само як і подолати сприйняття людей
за статтю та соціальним статусом. Слід усвідомити,
що подолання цих стереотипів неможливе за короткий
проміжок часу. Отже, українському суспільству
необхідно розвивати свої демократичні цінності, бути
більш толерантним по відношенню до активності жінок
у політичній сфері. Прогрес і майбутнє української
держави в першу чергу залежить від самих жінок. Жінка
привносить у політичне життя зовсім інші цінності
ніж чоловіча стать, розставляє пріоритети на користь
стабільності держави, миру і добробуту.
Отже, варто відзначити, що держава у повній мірі
не вирішує питання активної участі жінок у політичній
сфері. Жінки самі мають вирішувати чи брати їм
участь у політичному процесі чи ні, а політичні партії і
громадські об’єднання мають стимулювати їх до цього,
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внаслідок прийняття відповідних законів та створення
програм для підтримки жіночого паритету в політиці.
Активна участь жінки у суспільно–політичному житті
багато в чому залежить від готовності суспільства
сприймати жінку як політика, сприйняти її рівно
правність на рівні з чоловічою статтю.
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Geopolitical factor
Ukrainian–Belarusian relations

The most suitable axis for enabling sufficient Ukrainian security from Ukrainian
geopolitical standpoint is North–South, with Black Sea and Belarusian swamps acting
as a pillar in order to help the country protect its less secure Eastern and Western
borders. However, achieving it is impossible without Belarus actually being allied
to Ukraine, yet contemporary Belarus is a Russian protectorate for all intents and
purposes.
This article analyzes potential models of Belarusian development and takes into
account recent trends within the country. Russia is still the main concern for anyone
in the region of Eastern Europe itself, doubly so for Ukraine due to its imperative
need for security being undermined by very presence of Russia in Belarus. However,

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Russian influence could be waning in the long run and Belarusian authorities seem
to understand the problems it is causing. The other potentially powerful actor in this
conundrum is Poland which well–developed Belarusian strategy could be a cause for
concern. The most optimal model for Ukraine would be an alliance with Lithuania
and Belarus which can create a barrier to contain Russia while not allowing Polish
influence to spread potentially.
Keywords: Belarus, Ukraine, Russia, Poland, Lithuania, Eastern Europe,
geopolitics, foreign policy.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Currently Ukraine is in a dangerous situation. With its
territory annexed by Russia, Russian troops and Russian–
sponsored separatists waging a hybrid war in the East of the
country and the international order itself being destroyed
there is a clear need for improvement of Ukrainian security
and strategic policies [1; 2]. It is complicated by Ukrainian
geographic position which has often been noted as severely
disadvantegous due to the lack of any proper natural
borders to the West or East. This fact combined with the
sea shore to the South and marshes and forests to the North
influenced the idea of using the North–South axis to be the
main security frame in Ukrainian geopolitics [3, p. 85–88].
However, using such an axis for security policy is only
viable if Belarus, Ukrainian Northern neighbor, is not
hostile to Ukraine itself.
Belarus is an extremely closed country governed by A.
Lukashenka’s authoritarian regime. Its landscape makes it
extremely hard to traverse and control by military means but
achieving a control alows any actor to use it an excellent
shield against the expansion of any adversary which
doubles as a foothold for actor’s own power projection.
Current Belarus is also infamous for its lack of any strong
national identity which was exacerbated by A. Lukashenka’s
desire to use people nostalgic for a Soviet past as his main
supporters. As a result, for all intents and purposes Belarus
still remains a Soviet republic, some 25 years after the
Soviet Union collapsed.
The most telling example of Belarusian identity crisis
is the situation regarding Belarusian language. Officially
Belarus is a bilingual country with two state languages
having equal legal use but this superficial bilingualism is
the exact result of a false choice between dominating and
subjugated cultures which people such as I. Dzyba strongly
warned of. The lack of any support for Belarusian language
and culture led to Russian language and culture dominating
the cultural landscape of a country with overwhelming
superiority [4]. In 2012 only 23% of Belarusians
used Belarusian language every day and only 18% of
schoolchildren studied in Belarusian [5].
Another concern for the country is its economic model,
we consider it to be a variation of colonialism. While it does
not depend on the export of commodities per se, mineral
products comprised 35% of its total export in 2014, with
refined petroleum reaching 29% of its total export [6].
Mineral products reached 32% of 2014’s Belarusian import,
with crude petroleum and petroleum gas comprising 21%
and 9,1% of the total import respectively [6]. Most of said
commodities were imported from Russia; Russia in general
comprises a disproportionate amount of Belarusian volume
of trade, amounting to 48,4% in 2015 [7]. Belarusian natural
gas pipelines are owned by Gazprom [8]. There were
attempts at merging key Belarusian strategic enterprises
such as Belaruskali, one of the world’s largest potassium
fertilizer producers, and MAZ, with Russian companies or
outright buyouts by Russians which, however, fell through
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Випуск 116

[9; 10]. Thus, Belarusian dependency on Russian economy
is evident.
Belarus is also a member and an active participant
of various Russian–led integration projects such as CIS,
Eurasian Union and CSTO. Belarus and Russia also
form a Union State which aims at establishing a uniform
Russian – Belarusian space in all spheres of life, although
this project is generally considered dormant with the
exception of minimal control on Russian – Belarusian border
[11]. Belarus also hosts two Russian military facilities:
Hantsavichy Radar Station and 43rd Communications Center
of the Russian Navy [12]. There were plans of establishing a
Russian air force base in Baranavichy, however currently the
plans seem to have fallen through as well [13].
To sum it up, Belarus has severe dependence on
Russia; we think Belarus can even be considered a Russian
protectorate. Due to crucial Belarusian strategic position
this situation is concerning not only for Belarus itself but
also for Ukraine and the whole region of Eastern Europe in
general. Russian war against Ukraine led to Russia getting
considerably weaker. Losing Ukraine from its essentially
colonial sphere of influence, Western–imposed economic
sanction and the inherent internal conflict of Russian
centralization hindering development yet decentralization
potentially starting disintegration processes as well as
Russia itself being vulnerable to its very own hybrid warfare
and international order dismantlement modus operandi all
contribute to the fact that Russia cannot uphold the current
status quo in the region and it is only going to become
weaker in the strategic perspective.
Weakening Russia is a double–edged sword for Belarus.
While there is no doubt that economic decline of Russia hits
Belarus as well, it also brings some opportunities to lessen
foreign influence on the country to the foreground since
Russia is going to be more and more concerned about its
internal situation in the strategic perspective. Some evidence
of Belarus preparing for possible changes in the status quo
regarding the country has surfaced already. Belarusian
military doctrine has recently been updated and elaborated
in comparison to its old 2002 doctrine, and the threats
listed in the text, including but not limited to applying
military force by circumventing the current international
law, provoking internal instability, using sabotage and
terror tactics in addition to conventional military means,
establishment of informational warfare units, states and
non–governmental entities training illegal armed groups
while having no clear direction of possible threats often
look exactly like contemporary specifically Russian tactics
[14]. Recent Belarusian large–scale military exercise took
place in the Eastern part of the country, and official press
release cited illegal armed groups as the opposing force
together with anti–sabotage and counter–insurgency tactics
being utilized [15; 16].
However, as Belarusian economy has not been properly
reformed since Soviet times, the reestablishment of the
international order will drastically change Belarusian foreign
positioning, and since Belarusian strategic position is of
utmost importance to several actors in Eastern Europe, we
consider preservation of previous Belarusian both internal
and foreign status quo to be impossible. Therefore we
consider at least three possible directions the country
can reestablish itself in, each of them having their own
geopolitical implications.

297

Випуск 116

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

First one is «Western Russia», East – West
geopolitically. Russian discourse often happily uses
old Russian imperial concepts. After the crackdown on
anything national in mid–19 century there were attempts at
presenting different parts of Russian Empire as absolutely
Russian in nature; Ukraine and Belarus were respectively
named Southern Russia and Western Russia. Russians
don’t generally understand the national differences between
Russians, Ukrainians and Belarusians, at best claiming
the only difference between the nations is akin to regional
differences within Russia itself, thus using the old concept
of «tri–unity» has always been a favorite of theirs; though it
sometimes had different elements on the surface level, such
as the idea of «Soviet nation». Since Belarus is a severely
Russified country which is heavily dependent on Russia,
and it currently has Soviet imprints dominating its cultural
sphere, the «Western Russian» identity might seem like the
one with the biggest prospects for development. However, it
has several factors working against it.
The Soviet time capsule which Belarus essentially is
was not established because Belarusians themselves think
they’re Russian. In fact, the staggering lack of perception
when it comes national differences can only be applied to
Russians due to the character of Russia itself, more akin
to Byzantian or Ottoman administrative figures than even
to Western political nation, let alone Eastern European
countries established from the ground up, often literally
due to the peasant character of many peoples. The current
weak national sentiment should not be confused with
complete non–existance of a nation. We consider the reason
for strength of Soviet influence the fact that Belarus had
nothing to roll back to after the collapse of USSR since it
did not have any experience with independence, for instance
Ukrainian People’s Republic. There were attempts at
establishing Belarusian People’s Republics but it had never
held any kind of control over the territory.
Moreover, Russia as a state is diving deeper and deeper
into archaism. As a result it cannot offer any desirable
concepts of development or modernization projects. Russian
propaganda always emphasizes the common past as if it was
a thing to strive for in and of itself. It may seem logical to
Russians who are generally extremely conservative if not
outright reactionary but the lack of any ideas for the future
is what has the biggest potential to put other nations off.
Nonetheless, the passivity of the majority of Belarusian
population and comparatively strong influence of pro–
Russian circles together with the lack of proper border
security make Belarus especially vulnerable for Russian
hybrid warfare tactics. However, passivity of the people
does not equal pro–Russian sentiment. Nothing consolidates
a nation as well as direct aggression against it and
centralization of Belarus together with its harsh landscape
make it not as simple of an opponent for Russia as it may
seem, and direct aggression against Belarus would have
destroyed any kinds of common integration projects almost
overnight if it were to happen. Aforementioned military
changes in Belarus also show that Belarusian state knows
about the problem and attempts to solve it.
To sum it up, we consider Russian factor to currently be
the most dangerous for Ukraine due to unparalleled amounts
of Russian influence over the country which are impossible
to mitigate quickly. However, there is a possibility of it
losing importance in the strategic perspective. Russians
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established their strategy by utilizing the false premise
that passivity and lack of national development in Belarus
mean Belarus is inherently pro–Russian. While there is no
doubt that some strong pro–Russian circles exist within the
country, they are certainly a minority as all radicals are.
Russian orientation to the past also makes Russia a less
desirable example for cooperation as it cannot offer any
modernization options. It is, however complicated by strong
economic and political ties with Russia yet it is evident
that Belarus is starting to make some steps in protecting
its sovereignty. Belarus dependent on Russia also poses
immediate threat to Ukraine, therefore the most desirable
Ukrainian course of action is destroying the remains of the
status quo.
Second one is «PLC», short for «Polish – Lithuanian
Commonwealth». Geopolitically it uses East – West
axis. It is naturally strongly supported by Poland, mostly
through the means of various civil society programs and
Belarusian democratic opposition [17]. Officially Polish
support is aimed at further democratization of the country
through the local level, yet after further inspection it
becomes clear that Poland has more plans for Belarus
than simple democratization. It is worth noting that many
Belarusian historians, especially the nationalist ones, do
not differenciate between Grand Duchy of Lithuania and
later Polish – Lithuanian Commonwealth as, in their point
of view, Lithuania still had a large degree of autonomy after
the Lublin Union. Polish perception of the Commonwealth
generally undermines Lithuanian factor within the country,
therefore it might seem like it severely clashes with
Belarusian point of view.
However, that is not the case. Polish relationship with
Lithuania is notoriously poor [18]. Some 80 years ago
Vilnius was under Polish rule which Poland gained after
proxy war and establishment of a pupper state called Central
Lithuania, not unlike various Soviet exercises with declaring
ostensibly independent Soviet republics in various regions
of Russian Empire; and also not unlike current Russian
practices in Ukrainian East. After regaining independence
from Soviet Union the main concern of Lithuania was not
Russian minority which was typically the norm among the
vast majority of other former Soviet republics but a Polish
one. Polish tendency to undermine Lithuanian influence
and their perceived territorial claims led to a concept which
found a degree of approval within Belarusian nationalist
circles: Belarusians are considered true Lithuanians while
actual Lithuanians are considered Samogitians who have
taken the name and history from Belarusians. While bold,
such concept is not completely baseless since Belarusian
self–naming has often been «Lithuanians» or «Litvins», and
even Ukraine has a small subgroup of such «Litvins» living
in the Northern region of the country [19, p. 126–127].
Polish Belarusian strategy has strong historic basis
and it is quote thoroughly developed. It also clashes with
natural Ukrainian need of security from the North: while
contemporary relations with Poland are satisfactory, Polish
control over Belarus puts Ukraine, and also Lithuania,
under an immediate threat from Polish expansion. It does
have some weak points, however. The natural problem of
Polish strategy is the weakness of Belarusian democratic
opposition. It had problems even with delegating a
united opposition candidate for the whole period of
A. Lukashenka’s rule [20]. His authoritarian model has
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its unique features: the basis of his power is not and
overwhelming support for him but rather the lack of any
alternatives. He governs not because he is strong but
because the opposition is weak. The democratic opposition
can of course become stronger over time but as we can see
on Ukrainian case, even in much more favorable conditions
it took more than twenty years for an authoritarian element
to finally become undesirable among the people. The
democratic opposition will not be powerful enough for
Poland to properly utilize its investments immediately after
regime change if it were to happen, therefore there is still
time for Ukrainian reassessment of its Belarusian policy.
Another potential weakness of the Polish plans is
Polish national sentiment itself. Polish historical concepts
of relations with the other former Commonwealth partners
show lack of respect for their independence. The line
between R. Dmowski’s national democracy or J. Piłsudski’s
federalism is quite thin. We think Poles are prone to
undermining Belarusian achievements as well as their
very right for independence which makes it another reason
Ukrainian strategy can be a better alternative for Belarus.
Poland uses Belarusian democratic circles in order to
further its own goals within the region. This could be a
cause for concern for Ukraine as possible Polish control
over Belarus can result in Ukrainian optimal security
strategy being jeopardized. Polish plans have to be taken
into account when developing Ukrainian own strategy
towards Belarus.
Third one is «GDL», North – South, and a possible
Ukrainian alternative for the regional structure. Grand
Duchy of Lithuania is an example of a less advanced
culture conquering the more advanced one. Such events
were not uncommon throughout history, that has also
happened with Bulgarians conquering Slavic tribes and
Mongols conquering China. However, the end result was
more of a symbiosis of Lithuanian centralization and
Ruthenian culture which proved to be quite beneficial for
the development of the country. The religious majority was
Eastern Orthodox and Chancery Slavonic language, also
known as Ruthenian, Old Ukrainian or Old Belarusian, was
the main legal one.
Since Belarusian nationalists consider Grand Duchy
of Lithuania to be an old Belarusian state, they tend to
undermine Lithuanian contribution to it, thus playing into
Polish narrative as mentioned above. However, the legacy
of Grand Duchy of Lithuania before the Union of Lublin
can be considered a better format of regional cooperation
by the other two actors, Ukraine and Lithuania. Unlike
Polish – Lithuanian Commonwealth, Grand Duchy of
Lithuania did not oppress Ruthenian – Ukrainian culture
and there is no denying that the ruling Gediminid dynasty
was Lithuanian in origin. Also unlike Polish – Lithuanian
Commonwealth which operated approximately on East –
West axis, Grand Duchy of Lithuania was clearly a North –
South axis country, repeating the structure of Kievan Rus
to a considerable degree and using the main Ukrainian
geopolitical orientation.
The other advantage of the «GDL» model is
establishment of a security shield against possible Russian
expansion Westward and Polish expansion Eastward. We
think that outside control over Belarus was the factor that
contributed to the imposing of East – West division on
Ukraine perhaps the most. Ukrainian geopolitical thought
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considers such division to be a foreign one, and it is hard
not to agree with it when looking at situation regarding
Belarus. Security threats in Ukrainian North and Ukrainian
West/East together with no control over the Southern
border of the time made the country too vulnerable from
all directions, and as such foreign actors used it as their
advantage when subjugating Ukraine.
To be effective, however, this model needs some
elaboration. Lithuania has to be persuaded to make some
concession regarding its common past with Belarus which
will be complicated as such concessions will also weaken
its position with Poland. Polish Belarusian strategy is
currently very well–developed which will make confronting
it complicated. Also there is a need for Ukraine to define
the main social base to support this strategic concept within
Belarus itself.
The weakness of Belarusian democratic circles and the
impossibility of preserving the status quo mean Ukraine has
to find new communication strategy for securing its interests
in Belarus. Interestingly enough, the lack of any coherent
Belarusian strategy in the previous years can actually
become a positive factor now as the lack of involvement in
democratic opposition and the lack of any compromising
ties to the regime make Ukraine a perfect middle ground for
better cooperation with Belarus as a whole.
We think Ukrainian experience with regime change and
state building may be invaluable for establishing its strategic
policy. With the majority of the population being as passive
as it was, national democratic circles lacked support to
engage in state building by themselves. Since there were
no parallel societal structures to develop a different kind of
elites, the core of independent Ukrainian elites remained the
same as it used to be during the Soviet period. They did not
go anywhere and they remained the main decision makers
for a long period of time. The passive silent majority of
Belarus is the social base for the projection of Ukrainian
interests, the foothold has to be gained among their minds
first and foremost.
Ukrainian state building experience in general might
actually show a good case of potential cooperation when
extrapolated to Belarus, especially if we remember L.
Kuchma’s government model. His strategy was situational
alliance with national democratic circles in order to achieve
the ultimate goal of establishing an independent state
apparatus. Of course, the actual state system created was
heavily flawed but it was an independent state that actually
worked nonetheless. The same could be said about the
infamous multi–vector policy. While it is true that the lack
of any determined movement to any supposed direction
made Ukraine have no reliable allies and no clear goals,
it also allowed an independent state to slowly move away
from its close ties with Russia without provoking a crisis
in densely–populated industrial regions of the East [21].
L. Kuchma’s state system can be a decent example for the
development of independent Belarusian statehood as Belarus
has no firm social base to hold onto with the exception of
the passive silent majority, the former Soviet elites.
National factor also has to be absolutely taken into
account when developing a proper strategy for Belarus, and
the simple fact of understanding the Belarusian mentality
can be the decisive point in various actors’ success.
Russians do not understand the national differences at all,
let alone between the nations they often call «the same
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people», therefore Russians have already put themselves
into serious disadvantage. Polish national policy is more
advanced and intricate but typical Polish zeal towards their
own past which is often utilized by Polish nationalists
together with arrogance regarding the other nations in
the Commonwealth are the factors that could potentially
jeopardize its Belarusian strategy as there is a thin line
between Intermarium, federalism and «the same people» as
far as Polish extremist circles are concerned.
These flaws of the other actors make Ukrainian
approach regarding national factor to have much better
potential, especially when taking into account traditional
Ukrainian respect for the foreigners who respect Ukrainian
traditions in return. However, Belarusians are very
suspicious of any outsiders, therefore as Y. Lypa soundly
noted, Ukrainian policy towards Belarus has to be open,
predictable and consistent first and foremost, although we
do not share his aims at establishing a union state of Belarus
and Ukraine [22, p. 18–19].
The border situation also has to be addressed.
Ukrainian and Belarusian cross–border regions have some
problems with determination of where Belarus ends and
Ukraine begins due to the mutual intelligibility of various
Belarusian and Ukrainian dialects, as well as ethnic
similarities between the nations. Also as researchers note,
some Belarusian regions have Ukrainian population [19,
p. 128]. This may lead to a potential conflict between the
countries, some might even go as far as to remember that
P. Skoropadskyi’s government exercised control over some
regions of Southern Belarus. We consider such scenario to
be extremely dangerous for the development of relations
between the two states and detrimental to the essential needs
of Ukrainian security. The best cause of events would be
establishing a borderline along the current internationally
recognized borders without any territorial claims, official
or otherwise. The natural Ukrainian route for expansion
is Southeast, there is no need to engage in more territorial
disputes in the secondary directions, let alone with the
country good relations with which are crucial for the whole
security of Ukraine.
The bigger concern is the situation between Poland and
Ukraine. Polish idea of regional development very clearly
repeats the approximate framework of the Commonwealth,
including proposed Baltic – Black Sea cooperation
initiative also known as Intermarium. Such an idea, while
lucrative on the surface level, is severely detrimental for the
development of Ukraine because of differences between the
European North centered around Baltic Sea which Poland
naturally gravitates to and European South centered around
Mediterranean and Black Sea which Ukraine naturally
gravitates to. This integration project has the same flaw
of putting politics before economics many concepts of
power projection have. Another concern is the possible
strengthened Polish influence putting both Lithuania and
Ukraine at a threat of Polish expansion. Ukrainian ideal
positioning of Belarus is protection from the North, Polish
ideal positioning of Belarus is a foothold for further
expansion. Such obvious conflict of interests cannot be
ignored in the strategic perspective.
Belarus as a country is vital for Ukrainian security. It
is the key to Ukraine as a whole and while neutral Belarus
can be acceptable for the country’s development, the
complete security can only be achieved in an alliance with
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it, preferably utilizing the North – South axis which is more
natural for Ukraine. Current Belarus is essentially a Russian
protectorate but the situation is changing rapidly. We think
there are the models of potential Belarusian reevaluation:
Russian, Polish and Ukrainian–Lithuanian one. Neither
Russian nor Polish influence over Belarus should be allowed
to be spread and while Russia is the utmost threat for the
regional security, Poland might have several clashes with
Ukraine in the future. It has strong basis for expanding its
operations but the weakness of it is the weakness of the
social group it bet on as well as possible resistance from
several directions and general Polish imperialist tendencies.
Currently Belarus is at the crossroads and Ukraine does
have something to offer it. Ukrainian strategy has to
be aimed at Belarusian silent majority, Lithuania has to
be persuaded to improve its relations with Belarus and
Ukrainian policy regarding the country has to be as open,
consistent and predictable as possible.
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Геополітичний фактор в українсько–білоруських відносинах
Найкращою віссю для забезпечення достатньої безпеки України з
української геополітичної точки зору є Північ–Південь, з Чорним морем і
білоруськими болотами, що діють в якості опори для того, щоб допомогти
країні захистити свої менш безпечні східні і західні кордони. Однак досягнути
цього неможливо без Білорусі в союзі з Україною, але сучасна Білорусь по суті є
російським протекторатом.
Аналізуються потенційні моделі білоруського розвитку і враховуються
останні тенденції в країні. Росія як і раніше є основною проблемою для всіх в
регіоні Східної Європи, тим паче для України в зв’язку з тим, що її імперативна
потреба забезпечення безпеки підривається самою присутністю Росії в Білорусі.
Проте, вплив Росії може спадати в довгостроковій перспективі, і здається,
що білоруська влада розуміє проблеми, які він викликає. Іншим потенційно
потужним актор в цій головоломці є Польща, чия добре розвинена білоруська
стратегія може стати причиною для занепокоєння. Найбільш оптимальною
моделлю для України був би союз з Литвою і Білоруссю, який може створити
бар’єр для стримування Росії, не дозволяючи також і потенційного поширення
польського впливу.
Ключові слова: Білорусь, Україна, Росія, Польща, Литва, Східна Європа,
геополітика, зовнішня політика.
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Вплив інформаційної складової
збройного насилля на політичний процес
в Україні1
Встановлено, що інформаційна складова збройної агресії, розв’язаної
проти України мала значний вплив на політичний процес у нашій державі.
З’ясовано, що проти України були застосовані найбільш ефективні технологічні
прийоми впливу на масову аудиторію, серед яких слід назвати: упровадження
чуток, провокацію, дезінформацію, психологічний тиск, диверсифікацію
громадської думки та створення мозаїчного контенту. Висвітлено та
проаналізовано приклади застосування зазначених технологій в інформаційному
просторі України. Виявлено, що інформаційний вплив застосовувався з
урахуванням моделі світу, що вже була сформована у значної частини громадян
України, які мешкали на сході та півдні нашої держави. Констатовано, що
вказана особливість інформаційної агресії проти України, суттєво підвищувала
ефективність маніпуляції громадською думкою.
Ключові слова: збройне насилля, інформаційна складова, інформаційна
війна проти України.

З 2014 р. Україна втягнута у збройне протистояння,
що розгорнулось на нашій території, подається
опонентом як громадянська війна, однак на практиці
1
Публікація містить результати досліджень, проведених
при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних
досліджень за конкурсним проектом Ф – 71.
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є сучасним видом збройної агресії, що отримала
назву «Гібрида війна». Зазначений вид збройного
насилля в період підготовки та проведення базується
на інформаційному компоненті. Саме сучасні засоби
комунікації, розповсюдження доступу до мережі
Інтернет, поява та шалена популярність соціальних
мереж надали можливість маніпуляції громадською
думкою та впливу на формування ментальних уявлень
у населення. Результатом такого роду агресії стало
налаштування громадян проти власного уряду, зміна
політичного керівництва та, навіть, розв’язання
внутрішніх збройних конфліктів у державах–опонентах,
що і було застосовано проти нашої країни. Україна
виявилась неспроможною ефективно протистояти
інформаційній агресії нового покоління. Відповідно, для
вироблення дієвого механізму захисту нашої політичної
системи актуальним та необхідним є проведення
наукового аналізу засобів та методів упливу на
населення, реалізованих в українському інформаційному
просторі.
Особливої
актуальності
проблеми,
пов’язані
з інформаційним протистоянням, набули в другій
половині ХХ ст., коли технічні засоби впливу на масову
аудиторію стають широко розповсюдженими. З цього
періоду проблемам державної інформаційної політики
та інформаційної безпеки починають приділяти увагу
відомі західні вчені, а саме: У. Боудіш, Н. Вінер,
П. Кеннеді, Л. Кокс, М. Лібікі, С. Мец, Дж. Стейн,
Т. Томас, Е. Тоффлер, С. Хантінгтон та багато інших.
Достатньо великий об’єм матеріалу з проблем захисту
національних інформаційних ресурсів, маніпулятивних
технологій та інформаційних війн напрацювали росій
ські дослідники, зокрема: Л. Войтасик, В. Домарьов,
С. Гриняєв, А. Панарін, С. Расторгуєв, С. Комов,
Г. Рогозін, В. Сєдньов, В. Щуригін та ін.
Вітчизняні науковці за роки незалежності також
опублікували достатньо велику кількість наукових
розвідок з теми нашої статті. Серед українських
дослідників, які розробляють проблеми інформаційної
вразливості людини, суспільства та цивілізації в цілому,
інформаційних загроз для держави, пошуку механізмів
інформаційної безпеки слід назвати І. Горбатенко,
В. Долгова, О. Литвиненко, М. Ожевана, Г. Почепцова,
О. Старішева, О. Таликіна, А. Юричко, К. Данилішина,
С. Сосніна, В. Толубко, Л. Макаренко, Т. Бєльську,
С. Шаванова, О. Дубаса, Н. Гуріна, Ю. Нестеряка,
В. Гурковського та ін. Отже, з дотичної до нашої теми
проблематики напрацьовано достатньо великий об’єм
матеріалу як зарубіжними, так і вітчизняними вченими.
Однак, проблема інформаційної війни в України як
компоненту збройної агресії проти нашої держави є, на
сьогоднішній день, не достатньо розробленою.
Основним завданням статті є виявлення засобів та
методів упливу інформаційного компоненту збройного
насилля на політичний процес в Україні та розкриття
сутності та технології ведення інформаційної війни
проти нашої держави.
З 2014 р. Україна перебуває у стані неоголошеної
війни з Російською Федерацією, що анексувала
Автономну Республіку Крим та частину Луганської
і Донецької областей. Разом з тим, задовго до
безпосереднього
збройного
протистояння,
проти
України була розв’язана інформаційна війна. Форми,
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методи, технології та засоби вказаної інформаційної
агресії не нові, вони розроблені та описані у науковій
літературі ще наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., що
є опосередкованим доказом реальної спланованості
інформаційної атаки проти України. Враховуючи значно
менший, порівняно з супротивником, об’єм ресурсів,
інформаційних можливостей та повну підпорядкованість
комунікації опонента українській владі, громадському
сектору та журналістам досить складно налагодити
повноцінний захист свого інформаційного простору.
На наш погляд слід назвати наступі факти, що можна
вважати проявами інформаційної війни та підготовчим
етапом збройної агресії проти України. Так звана
«Сирна війна» між Україною та Росією розпочалася
в лютому 2012 р., із забороною Росспоживнагляду
ввозити українські сири на територію Російської
Федерації. Через ЗМІ до населення Росії була
доведена інформація про те, що в сирах українських
виробників нібито містилася пальмова олія. Перевірка
українських сироварів не виявила слідів використання
у продукції рослинних жирів. Однак, не отримавши
підтвердження своїх підозр Росспоживнагляд висунув
нові претензії – до технології їх виробництва. У
квітні всі ці звинувачення були зняті, а у травні
поставки відновилися, проте ця заборона суттєво
зашкодила українським підприємствам. Так, за даними
Національної асоціації молочників «Укрмолпром», в
2012 р. виробництво жирних сирів знизилося на 7,6%.
У результаті зазначеної інформаційної атаки близько
6000 українців були звільнені з роботи, а бюджет
недоотримав 15 млн. грн. [1].
Ще
одним
проявом
інформаційної
агресії
проти України слід вважати так звану «цукеркову
війну», початком якої стала заборона Російською
санітарною службою постачання до Росії продукції
компанії «Roshen» – одного з найбільших виробників
кондитерських виробів в Україні. У молочному
шоколаді цієї фірми був, нібито, виявлений бензопірен.
Конфлікт мав відверто політичне підґрунтя. Зараз
цілком зрозуміло, що справа була не в бензопірені,
адже цукерки «Roshen» поставляються і до Європи, де
стандарти якості не нижче, а у тому, що в українських
ЗМІ було опубліковано проект угоди про асоціацію
України з ЄС, і Росія у такий спосіб намагалась
завадити Україні підписати угоду. Наслідком зазначеного
інформаційного впливу стало скорочення випуску
продукції на чотирьох кондитерських фабрик «Roshen» –
київській, вінницькій, маріупольській та кременчуцькій,
що призвело до звільнень сотень робітників.
Особливої уваги заслуговують українсько–російські
«газові» війни, що теж слід віднести до інформаційних.
Загалом газовий фактор до недавнього часу був одним
з основних засобів маніпулятивного впливу Росії на
Україну. Політичне керівництво Російської Федерації
неодноразово вдавалось до шантажу українського
уряду ціною на газ, розповсюдженням чуток про
крах нашої економіки через скорочення поставок
газу, компрометації України як надійного транзитера
блакитного палива. На сьогоднішній день російські
спецслужби намагаються роздмухувати громадянське
протистояння за допомогою тарифної проблеми. Слід
додати, що жодна з укладених україно–російських
газових угод не була виконана до кінця, а дві країни,
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між якими підписаний договір про дружбу, пережили
кілька інформаційних «газових воєн», а сьогодні
фактично є в стані війни у фізичному вимірі. Це
протистояння корінним чином вплинуло на політику
аналізованих держав та сприйняття один одного
українським та російським населенням.
Отже, інформаційні війни, як правило, передують
реальним (фізичним) війнам. Наприклад, російсько–
грузинська війна в інформаційному полі почалася
задовго до реальної війни в Південній Осетії і мала
політичне підґрунтя, так само, як і сьогоднішня
неоголошена російсько–українська війна.
Загалом, низка дослідників проблеми інформаційних
війн називають два підходи щодо суті та змісту цього
явища. Американський – це сукупність заходів, що
використовуються для досягнення інформаційної
переваги над супротивником шляхом впливу на його
інформаційні системи, комп’ютерні мережі, суспільну
й індивідуальну свідомість та підсвідомість населення,
особового складу армії, державного керівництва.
Однак, найбільш важливим у цьому варіанті є те, що
ця перевага випливає із цивілізаційних можливостей
країни, що веде подібну війну, і надає своєрідний шанс
наблизитись до неї, прийнявши як орієнтир її рівень
життя та модель розвитку.
Абсолютно протилежною названому варіанту
побудові інформаційного впливу є модель, застосована
Росією проти України, оскільки вона передбачає
розгляд інформаційних війн у агресивному розумінні,
як знищення чи підкорення собі супротивника через
інформаційно–технічні та інформаційно–психологічні
прийоми боротьби. Окрім того, постійне застосування
вказаних жорстких засобів пропаганди, як в середині
країни, так і ззовні, стали невід’ємною частиною
існуючого державно–політичного режиму Російської
Федерації. Одним із доказів цього є те, що рішення
про застосування інформаційної агресії вирішується на
самому вищому політичному рівні цієї країни [2].
Відповідно
до
розуміння
суті
та
змісту
інформаційної війни політичним керівництвом РФ
були обрані наступні основні прийоми ведення
інформаційних операцій, що, до речі, мають
напрацьовані та не раз апробовані шаблони їх
застосування, висококваліфікований кадровий потенціал
і масштабі технічні засоби здійснення. Одним з
основних є і фінансовий фактор. Так, кошти залучені
до інформаційної війни Росією обчислюється сумами
у десятки мільярдів американських доларів. Слід
також підкреслити, що наявний у Російській Федерації
політичний режим надав можливості застосування
«цивільних» засобам масової інформації, як механізму
інформаційного протистояння. Зона впливу російських
ЗМІ спрямована як на зовнішню аудиторію, в даному
випадку проти України, так і на внутрішнього
споживача, який теж є безпосереднім об’єктом
інформаційних маніпуляцій.
На нашу думку, слід підкреслити, що сучасна
антиукраїнська пропаганда ведеться Росією в дусі
так званої «Гібридної війни», отже без офіційного,
формального оголошення стану війни. Також слід
підкреслити ще один важливий ідеологічний аспект. Із
аналізу змісту інформаційної агресії стає зрозуміло, що
Росія бореться не зі збройними силами України, чи з її
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державно–політичним керівництвом, а проти України
як явища загалом, проти українців як національно–
політичного суб’єкта.
Російська Федерація реалізує свій вплив у
інформаційному просторі проти України за допомогою
наступних основних прийомів – дезінформація,
деморалізація, дифамація. Дезінформація спрямована
на нав’язування суспільству викривлених чи відверто
брехливих уявлень про факти реальної дійсності в
Україні, компрометацію політики держави, маніпулю
вання масовою свідомістю тих громадян, які звикли
споживати продукт російських ЗМІ. У даному контексті
варто сказати, що російські експерти з інформаційної
війни реалізували просту, однак досить ефективну
технологію. Вони обрали один з найбільших жахів,
що існує в громадській свідомості пострадянського
суспільства і прив’язали його до України і всього
українського. Конкретним проявом зазначеного є наступі
штампи «фашистський» Майдан, київська «хунта»,
«жидобандерівці», «нацистська» національна гвардія,
що плавно переходять з одного інформаційного потоку
в інший, формуючи відповідне, заздалегідь сплановане
уявлення про ситуацію в Україні.
Деморалізація суспільства реалізується через під
штовхування до морального розкладу, зниження рівня
дисципліни та морально–психологічного стану особо
вого складу збройних сил, патріотично налаштованого
населення. У повідомленнях, що спрямовані на
деморалізацію акцентується увага на фактах військових
невдач української сторони, політичних і військових
прорахунках керівництва, незадовільному стані мате
ріального забезпечення, фізичній і психологічній втомі
силовиків від бойових зіткнень та обстрілів, нега
тивному сприйнятті української влади проросійськи
налаштованим населенням.
У російській інформаційній агресії проти України
широко застосовується дифамація – використання
інформаційних каналів, у тому числі офіційних, для
поширення версій, припущень, чуток і відвертої брехні
з метою компрометації людини, органу, країни. Російські
ЗМІ та підконтрольні соціальні мережі заповнені масою
сюжетів, що є показовими проявами дифамації, у них
розповідається і про «кровожерливість» майданівців,
і про злочини «Правого сектору», і про жорстокість
«карателів» з Національної гвардії, і про бездушність
українських військових, яких, не дивлячись на
результати міжнародних експертиз, звинувачують
у знищенні малазійського пасажирського лайнера,
обстріли мирних поселень «касетними снарядами»
тощо.
Загалом інспірація фактів та інсценування новин є
базовими методом російської пропаганди, мета якої –
запустити в Україні громадський рух, спрямований на
дискредитацію та повалення існуючого державного
устрою. Кінцевим результатом цих дій є розчленування
країни та ліквідація національної державності.
Путінська теза про Україну як «державу, що не
відбулася» зайвий раз підтверджує, що кінцева мета
цієї війни переконати українців не в перспективності
російського шляху, а у відсутності альтернативи, за
допомогою знищення українства у всіх його проявах.
На наш погляд, слід більш детально розкрити
техніку та засоби, застосовані проти України в
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інформаційній війні. Можна виокремити такі основні
методи цієї агресії:
1) поширення чуток;
2) провокація;
3) дезінформація;
4) психологічний тиск;
5) диверсифікація громадської думки.
Однією з найбільш поширених та ефективних
технологій інформаційної війни є чутки. Основною
причиною виникнення чуток учені називають відсут
ність або недостатню повноту офіційної інформації, а
також поширення суперечливої, недостатньо аргумен
тованої інформації. Психологи наголошують на тому,
що важливою причиною поширення чуток є недостатня
емоційна забарвленість інформації, що поширюється.
Компенсація емоційної недостатності і реалізується
через чутки. Нестабільна, кризова ситуація в державі –
сприятливе середовище для появи чуток. Низький рівень
політичної свідомості громадян та некомпетентність з
тих чи інших актуальних питань теж слід віднести до
основних факторів, що провокують розповсюдження
чуток. Технологія застосування чуток широко застосо
вана в інформаційній агресії проти України. Варто
згадати, що у 2014 р. суспільно–політична ситуація на
Сході нашої держави розхитувалась розповсюдженням
чуток про автобуси з «Правим сектором», що рухаються
на Донбас. На сьогоднішній день у суспільній свідо
мості українського народу активно фігурують штучно
створені чутки стосовно постійного підняття тарифів,
швидкого падіння гривні, краху економіки тощо.
Одним з основних елементів технології ведення
інформаційних війн є провокація. Провокація – це
інформаційна операція, що змушує суперника вико
ристовувати програшну для себе стратегію та лінію
поведінки. Провокацією слід вважати ситуацію зі збитим
малазійським лайнером. На сьогоднішній день поширена
версія, що Росія намагалась збити власний цивільний
літак, щоб звинувативши у цьому Україну та виправдати
введення регулярних військ на територію нашої
держави. Бойовики так званих «ЛНР» та «ДНР» також
постійно вдаються до провокації на лінії розмежування
з метою підштовхнути ВСУ до активної відповіді, що
надасть можливість звинуватити Україну у порушені
«Мінських домовленостей».
Сутність дезінформації полягає у введенні об’єкта
в оману щодо справжніх намірів суб’єкта дій. Існує
достатньо велика кількість методів реалізації дезінфор
мування. Серед основних слід назвати наступні.
Тенденційне викладення фактів, що полягає в
упередженому висвітленні тих чи інших подій за
допомогою спеціально підібраних правдивих даних.
Дезінформація від «зворотного» – надання правдивої
інформації у перекрученому вигляді чи в такій спосіб,
щоб вона сприймалась об’єктом впливу як брехня.
Термінологічне «мінування» – полягає у викривленні
суті принципово важливих, базових термінів загально–
світоглядного та оперативно–прикладного характеру [3].
Більшість сюжетів російські телевізійних новин
про Україну є проявом дезінформування, в їх побудові
застосовуються всі із вище названих методів впливу на
масову аудиторію. Вже класичним прикладом явного
дезінформування став сюжет, що вийшов на Першому
російському телеканалові 12 липня 2014 р. про нібито
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розіп’ятого українськими силовиками хлопчика [4].
Абсолютна брехня була миттєво розповсюджена
іншими російськими ЗМІ та поширена в соцмережах,
а російська аудиторія отримала чергову порцію
нагнітання страху та ненависті до української армії.
Загалом російські ЗМІ формують образ Росії як лідера
антизахідного світу, а Путіна – як головного поборника
тих цінностей, якими, як він заявляв, Захід знехтував
[5]. Треба також враховувати і широку аудиторію, на
яку розповсюджується інформаційний вплив Російської
Федерації, що охоплює більшість території колишнього
Радянського Союзу [6].
Психологічний тиск є також одним з основних
методів інформаційного впливу. Він полягає у заляку
ванні громадськості з метою підштовхування її до
певної запланованої моделі поведінки. Реалізується
психологічний тиск через доведення до об’єкта відо
мостей про реальну чи надуману загрозу, прогнози
щодо репресій, переслідувань, убивств, за допомогою
шантажу, здійснення вибухів, підпалів, масових отруєнь,
захоплення заручників, інших терористичних чи дивер
сійних акцій.
Події в Одесі 2 травня 2014 р. слід віднести до
проявів психологічного тиску у російсько–українській
інформаційній війні. Так, у Службі безпеки України
заявили про те, що з метою психологічного тиску
на аудиторію під час висвітлення російськими
телеканалами цих подій була застосована технологія
«25–го
кадру».
Начальник
прес–служби
СБУ
Марина Остапенко продемонструвала журналістам
відеофрагмент випуску новин телеканалу «Росія–24»,
у якому в куті екрана з’являються малопомітні
написи: «підпал: «Правий сектор», «людей убивають
бандерівці», «нацгвардія – вбивці». СБУ встановила,
що російські ЗМІ використовують інші методи
психологічного тиску, зокрема показ деталізованих сцен
вбивств і насильства з метою емоційного впливу на
глядача [7].
Ще одним методом впливу на масову аудиторію є
диверсифікація суспільної свідомості. Сутність цього
методу полягає у розпорошенні уваги громадськості за
допомогою переключення її на вирішення різних штучно
створених проблем. Представник групи «Інформа
ційний спротив» В’ячеслав Гусаров стверджує, що
Кремль вдається до нових інформаційних атак з метою
ескалації конфлікту на сході України та тиску на
українське керівництво, а кінцевим завданням цих дій є
змусити прийняти московський сценарій урегулювання
конфлікту. Експерт називає наступні напрями цієї атаки:
– нав’язування точок зору про неспроможність
української влади керувати державою та приймати
раціональні рішення;
– створення уявлень про те, що наразі для
української еліти більш важливими є запобігти виборам
до парламенту, ніж події на Сході України;
– формування негативних суджень про воєнно–
політичне керівництво України та про те, що хаотичні
бойові дії призводять до невиправданих жертв серед
сил АТО;
– поширення поглядів про те, що українська армія
на Сході України деморалізована та неспроможна вести
бойові дії, а також про недовіру особового складу до
керівництва;
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– нав’язування думки про те, що Україна без
російського газу прийде до тарифного колапсу та краху
економічної системи [6].
Одним з трагічних результатів широкомасштабної
інформаційної війни стали суттєві зміни у суспільній
свідомості росіян та українців в аспекті сприйняття
один одного. Зазначене підтверджують результати
досліджень проведених російською соціологічною
організацією Левада–Центр та Київським міжнародним
інститутом соціології. Так, з лютого по травень
2014 р. (до початку активних бойових дій на Сході
України) чисельність позитивно налаштованих до Росії
українців різко скоротилася (з 78% до 52%). У Росії
кількість позитивно налаштованих до України громадян
скоротилася, за той же проміжок часу, із 66% до 35%, а
кількість негативно налаштованих росіян зросла з 26 до
49% [8].
Таким чином, інформаційна війна проти України
була розв’язана набагато раніше, ніж безпосередня
збройна агресія. В протистоянні, що розгорнулось
у нашому інформаційному просторі, Росією були
застосовані найбільш ефективні технологічні прийоми
впливу на масову аудиторію серед яких слід назвати:
упровадження чуток, провокацію, дезинформацію,
психологічний тиск та диверсифікацію громадської
думки. Окрім того, інформаційний вплив застосовувався
з урахуванням моделі світу, що вже була сформована
у значної частини громадян України, які мешкали на
сході та півдні нашої держави, а це суттєво підвищило
ефективність маніпуляції громадською думкою. На
сьогоднішній день очевидно, що для України життєво
необхідним є налагодити дієвий механізм захисту
власного інформаційного простору, а, отже, у подаль
шому корисним буде застосувати напрацьований
у цій статті матеріал для вироблення практичних
рекомендацій протидії зазначеній агресії.
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The influence of the information component
of armed violence on Ukraine political process
Established that the information component of armed aggression unleashed
against Ukraine had a significant impact on the political process in our country. It was
found that Ukraine was applied to the most effective processing methods of influence
on mass audience among which are: the introduction of hearsay, provocation,
disinformation, psychological pressure, diversification of public opinion and create
a mosaic of content. Deals and analyzed examples of these technologies in Ukraine
information space. Revealed that information influence applied based model of the
world that already had formed in large part of Ukrainian citizens, who lived on the
east and south of our country. Ascertained that said feature information aggression
against Ukraine significantly increased the effectiveness of manipulating public
opinion.
Keywords: armed violence, the information component, information war against
Ukraine.
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Ідейна основа інтеграційних процесів
в Україні
Обґрунтовується потреба ідейного фундаменту для інтеграційних
процесів в українському суспільстві. Відзначається наявність системної кризи,
що вимагає її концептуального осмислення на державному рівні. Аналізується
вплив гостро посталих суспільно значущих питань на процес перетворення
атомізованого українського суспільства в інтегровану органічну суспільну
єдність. Автор вважає за доцільне обрати в якості соціо–груповоїоснови
розбудови українського суспільства саме український етнос та в якості ідейної
основи – національну ідею, яка спроможна об’єднати безвідносно до соціально–
економічної, релігійної чи будь–якої іншої приналежності. Відзначається
потреба системного підходу до державного врегулювання як внутрішнього, так
і зовнішнього вектору політики.
Ключові слова: інтеграція, соціо–групова структура суспільства, середній
клас, національна ідея, базові цінності культури.
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Сучасну кризу українського суспільства можна
охарактеризувати як системну, на користь чого свідчить
її затяжний та комплексний характер. Українська
держава налічує 25–річну історію своєї незалежності,
протягом якої ми стали свідками щонайменше
чотириразового обвалу економіки країни. Внаслідок
чого – масове безробіття, девальвація національної
валюти, стрімке зростання бідності українців аж до
переходу її за межу 7% за офіційною статистикою та
28% за підрахунком Кабміну за ринковими цінами на
2014 рік. На сьогоднішній день цю цифру можна лише
уявити, враховуючи ріст інфляції до серпня 2016 року на
38,2%, зростання цін на продовольчі товари на 32,7% і
подорожчання комунальних тарифів на 122,6% [6].
За цих умов недивним єглибокий рівень недовіри
людей до влади, дії якої дисонують із заявленими
гаслами під час Революції Гідності 2013–2014 рр. та
офіційно обраним курсом у політичному та соціально–
економічному житті України з того часу і до сьогодні.
Війна, корупція і криза – ось так, у трьох словах
можна змалювати реалії процесу розбудови української
державності взагалі та євроінтеграційних процесів
зокрема. Така ситуація визначає актуальність даної
статті та потребу глибокого аналізу політичної системи
України в цілому та векторів її розвитку зокрема.
Метою даної статті є дослідження ідейних основ
інтеграційних процесів в українському суспільстві та
їх концептуального осмислення на державному рівні.
Задля цього ми ставимо перед собою наступні завдання:
визначити та обґрунтувати потребу українського народу
та його політичної системи у процесах інтеграції як на
внутрішньому, так і міжнародному рівні;проаналізувати
базові засади інтеграційного фундаменту;дослідити
переваги національної ідеї як основи інтеграційних
процесів в українському суспільстві.
Серед наукового доробку у цьому напрямку варто
відзначити роботи щодо вивчення можливостей
стабілізації політичної системи в Україні та їх зв’язок
з євроінтеграцією Б. Макаренка, Ю. Пивоварова
та В. Бортнікова; щодо аналізу шляхів та проблем
консолідації українського народу Л. Бортнікі Т. Пав
лової, С. Федуняка, Н. Степіко; щодо визначення
концепту української національної ідеї Н. Кочури,
Є. Лепехіна та А. Біласа, І. Бех та К. Чорної, І. Гомзяка.
Для початку з’ясуємо сутність категорії «інтеграція»
(з латини – відновлення), що виступає процесом або
дією, наслідком якого є цілісність, відновлення єдності
[2, c. 181]. Процеси інтеграції можуть мати місце
в рамках вже складеної системи (в цьому випадку
вони ведуть до підвищення рівня її цілісності та
організованості), так і за виникнення нової системи
з раніш не пов’язаних елементів [2, c. 210]. Варто
відзначити, що це поняття було запозичено з психології
і застосування його відносно суспільства означає аналіз
процесу перетворення групи в єдине ціле на підставі
взаємного пристосування один до одного. Ступінь
групової інтеграції обумовлений усвідомленістю своєї
приналежності до групи, визнанням її цілей, цінностей
та норм. За словником практичного психолога її
характерними ознаками виступають: 1) впорядкованість
внутрішньогрупових структур; 2) співузгодженість
основних елементів системи групової активності;
3) стійкістьсубординаційних взаємозв’язків між ними;
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4) стабільність та спадкоємність їх функціонування;
5) інші ознаки, що свідчать про психологічну єдність
та цілісність соціальної спільноти. На думку автора,
специфічною особливістю інтеграційних процесів
є їх прихованість у повсякденному функціонуванні
групи та їх прояв лише у кризових ситуаціях, коли
виникають раптові перешкоди [4]. І дійсно, відчуття,
що українське суспільство дедалі атомізується і,
навіть, переживає процеси дезінтеграції у зв’язку із
чималою кількістю суперечливих проблем як всередині
держави, так і на міжнародному рівні, не зникало до
подій Євромайдану 2013–2014 рр. Навіть коли перед
українським народом гостро постали питання вибору
цивілізаційного орієнтиру (Захід або Росія), обрання
вектору політичної інтеграції, ситуація у суспільстві
загострювалася, але не набувала організаційних
контурів. І лише після усвідомлення можливого розпаду
української державності, внаслідок втрати частини
державної території, ескалації та підтримки військового
конфлікту на сході країни, українське суспільство
заявило себе єдиною нацією, органічним цілим, що для
багатьох суб’єктів внутрішньої та зовнішньої політики
стало неочікуваним. У більшості громадян з’явилося
почуття «Ми–приналежності» («ми – українці»),
кристалізувалися деякі загальногрупові норми регуляції
поведінки (орієнтація на європейські демократичні
цінності), відбулося помітне підвищення організованості
та узгодженості взаємодії у відповідь на зовнішній
дестабілізуючий вплив (називати кожного загиблого
поіменно та віддавати їм шану, свідомо йти на захист
своєї Батьківщини, напротивагу ворогу підтримувати
один одного), були прикладені зусилля членами групи,
спрямовані на оздоровлення психологічного клімату
внаслідок його порушення (поява великої кількості
волонтерів на всіх рівнях соціального життя українців).
Такий стан справ лише підтвердив правильність
психологічної точки зору, що групова інтеграція
проявляється та розуміється як емоційна ідентифікація
людини із групою/суспільством та її членами.
Разом з тим, ці процеси виступили епізодичними
проявами колективної свідомості на історичному
проміжку становлення української державності і
покладати на них багато надій буде наївним. Адже,
окрім спонтанних реакцій щодо врегулювання та
нормалізації життєдіяльності соціуму, оскільки вони ще
й невизначені за часом та набувають гібридної форми,
важливими постійно діючими факторами суспільної
інтеграції постають процеси управління й лідерства, а
також спеціально докладені зусилля різних соціальних
інститутів та громадських організацій, спрямованих на
стабілізацію та ефективне функціонування системи.
Тут варто відзначити, що внутрішні інтеграційні
процеси у суспільстві доцільно буде прирівняти до
становлення громадянського суспільства, що дозволить
використовувати ці словосполучення в якості синонімів.
Далі варто перейти до питання базових засад
інтеграційних процесів у суспільстві. Примітним
щодо цього виступає дослідження І. Гавриленка про
соціо–групову структуру громадянського суспільства,
базовими елементами якого він визначає класи, етнос
та конфесії [1]. За внутрішніми характеристиками
вони виступають чисельними за кількістю групами,
які мають базовий фундамент культури–цінностей–
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норм та, відповідно, консолідуючий потенціал,
необхідний для внутрішньої та векторної інтеграції.
Аналізуючи сутність класів, він називає їх носіями
певного економічного інтересу, можливість задоволення
якого обумовлює їх участь у соціальному порядку.
Пануючий клас, здатний захистити свої інтереси за
будь–якого стану системи права та судочинства, не
може виступати консолідуючим елементом суспільства.
Підкорений клас знаходиться в іншому соціально–
економічному становищі (сюди дослідник відносить
імаргіналізовані прошарки суспільства): покладається
на захист своїх інтересів формально досконалою
системою права та судочинства, тоді як фактично
залишається поза їх дією, усвідомлює свою безсилість
та відсутність можливостей на щось впливати, через
що втрачає інтерес до зміни соціального/економічного/
політичного ладу у державі. Протилежним за природою
до попередніх І. Гавриленко вважає середній клас, для
якого внутрішньо притаманним є прагнення розбудови
ідеального правопорядку на базових демократичних
засадах. Середній клас – це основа громадянського
суспільства, на думку науковця, системоутворюючий
елемент консолідованого суспільства, з чим ми безза
перечно згодні. Проблема постає у тому, що серед
нього класу де–факто в Україні немає, і, відповідно,
громадянського каталізатору системних змін також.
Якщо ж звернутися до конфесій як варіанту фунда
менту суспільної консолідації, то немає нічого
суперечливішого за питання віри. До того ж, існування
внутрішніх конфліктів практично в кожній релігійній
конфесії суперечить природі досліджуваного питання.
Залишається така соціальна група як етнос. І,
незважаючи на низку «тверджень проти» з різних і часто
об’єктивних причин, ми вважаємо за доцільне обрати в
якості основи розбудови українського суспільства саме
український етнос. Адже, в більшості країн Західної
Європи виникнення громадянського суспільства та
утвердження демократичних цінностей відбувається
у кореляції з процесами становлення національних
держав.
Україна вже давно потребує фундаментального
процесу інтеграції у прямому розумінні цього слова.
Це зможе створити чітку і дієву політичну систему,
стабільну економіку, єдину націю, цілісне суспільство
та національну культуру, де гармонійно поєднаються
багатство різнорідних ідентичностей, з одного боку,
та конструктивна єдність у підході до вирішення
наріжних питань системи, з іншого. Сучасні науковці
у вирішенні питання, чим є суспільство, майже
одностайно наголошують на його системному характері,
що складається з підсистем; дієвість та стабільність
такої системи забезпечується динамічним розвитком та
ефективною взаємодією її складових між собою.
Складність інтеграційних процесів українського
суспільства полягає, насамперед, у відсутності єдиного
ідейного фундаменту, який би об’єднав та спрямував
зусилля політичної еліти у досягненні загальнозначущої
цілі для всього українського суспільства, та надав їх
діям підтримку з боку населення. Питання вибору
культурно–цивілізаційних орієнтирів для українського
суспільства, здається, вже мало залишитися для
більшості в минулому, адже особистісний «вибір
«за»» євроінтеграцію українці засвідчили під час
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подій Євромайдану 2014 року. Та от проблема,
здається, знаходиться набагато глибше за «офіційно
проголошений курс політики» того чи іншого полі
тичного діяча, що прагне у такий спосіб знайти собі
прихильників.
Необхідним постає формування такої цілі–ідеї, яка
б могла інтегрувати більшу частину представників
різних соціальних верств українського населення в
органічну цілісність та об’єднати зусилля на всіх рівнях
життєдіяльності держави.Крім того, потрібна така
ідея, яка б могла зайняти частину мотиваційного блоку
свідомості кожної людини–громадянина, безвідносно до
його соціального статусу та майнової приналежності.
Такою ціллю ми вважаємо за доцільне обрати
національну ідею, сутність якої торкається кожного
члена суспільства, чи то за етнічною приналежністю, чи
то за громадянською.
Окрім таких структурних елементів національної
ідеї, як єдиний народ з історично складеною
територією, спільною історією та майбутнім, варто
відзначити потребу у виокремленні базових засад
культури українського етносу. Але мова йде не про
українські традиції або етнічні цінності; ми говоримо
про базові цінності та норми будь–якої групи як
організму, дотримання яких забезпечує його динамічну
рівновагу і розвиток. Серед них обов’язковими
постають добропорядність, освіченість та вихованість,
взаємоповага та співчуття одне до одного [5, с. 9].
У рамках сучасних багатонаціональних держав така
базова модель громадянської поведінки ґрунтується на
плюралістичному світогляді, толерантному ставленні
один до одного та не передбачає віддання емоційних
переваг або симпатій. Кріс Бріант та Аласдер Макінтайр
розглядають низку цінностей, які мають принципове
значення для стійкого громадянського суспільства. Серед
них: прагматизм, здатність до акомодації відмінностей,
принцип «живи сам і дай жити іншим», конструктивний
компроміс (в психологічному контексті «Я – О.К. Ти –
О.К.»), принцип «справедливої гри» та готовність
віддавати належне – повагу, борги – іншим [5, с. 15].
Такий набір цінностей постає узагальненою системою
культури громадянського суспільства та оформлюється у
правові норми, що обумовлює актуалізацію у суспільстві
принципу верховенства права.
Безперечно, з боку представників політичної еліти
України необхідним є без зайвих слів та власного піару
реальні дії щодо стабілізації економіки країни так, аби
для пересічного громадянина «економічне виживання»
перейшло на рівень якісного життя на практиці.
Тільки у такий спосіб можливі зрушення у кількісному
вимірі довіри до влади та подолання соціальної апатії,
системного розчарування та аполітичності населення.
На фундаменті чого можна говорити про можливість
утвердження національної ідеї як системоутворюючого
фактору українського суспільства, переведення його
на якісно вищий рівень – рівень громадянського
суспільства, та системоутворюючого елементу державної
політики. Цієї ж думки притримуються і такі науковці
як Є. Лепехін та А. Білас, говорячи про очевидність
уповільнення та проблематичності становлення України
як держави без цілеспрямованої державної політики з
чітко окресленою національною програмою розвитку й
утвердження української культури [3, с. 241].
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Підсумовуючи, варто відзначити необхідність спря
мування дій політичних лідерів України, з одного боку,
на стабілізацію політичної системи держави із середини
та створення гідних умов політичного та економічного
життя, що забезпечить у такий спосіб платформу для
активізації та вільного розгортання громадянських
та інтеграційних процесів у суспільстві, а, з іншого
боку, на чітке програмне визначення внутрішнього та
зовнішнього вектору розвитку держави. Концептуальним
змістом внутрішнього вектору має стати національна
ідея як основа ідентичності членів українського
суспільства, а у зовнішньому напрямку – мирне
врегулювання внутрішнього військового конфлікту,
навіть попри постійну підтримку його з–зовні, та
послідовне впровадження курсу на європейську та
європейсько–атлантичну інтеграцію.
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Ideological founding of integration processes in Ukraine
In the article talked about the necessity of ideological foundation for integration
processes in Ukrainian society. An author marks the presence of crisis of the political
system, that requires a conceptual comprehension at state level. Influence of sharp
public questions is analysed on converting of atomized Ukrainian society into the
integrated organic public unity. An author deems it wise to choose the Ukrainian
ethnos as basis of development of society. And a national idea is able to become
ideological basis and to unite people not looking on socio–economic, religious or any
other status. The necessity of approach of the systems is marked to the state settlement
of both internal and external vector of politics.
Keywords: integration, social–group structure of society, middle class, national
idea, base values of culture.
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Саміт Україна – Європейський Союз:
підсумки та перспективи
Метою даної статті – є дослідження та аналіз підсумків та
перспектив саміту Україна – Європейський Союз. Під час написання статті,
автором були використані наступні методи: аналіз, синтез, порівняння,
індукція, дедукція. Основні одержані висновки полягають в наступному:
підсумки саміту, в цілому, виявились декларативними та невизначеними:
конкретних практичних пропозицій запропоновано не було, що говорить про
те, що вітчизняна дипломатична служба не доклала необхідних зусиль для
обстоювання практичних національних інтересів України; саміт Україна –
ЄС засвідчив низький рівень зацікавленості Євросоюзу у допомозі вирішити
українські проблемні питання (лібералізація візового режиму, продовження
антиросійських санкцій, завершення ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС та
інші); підсумки саміту не наблизили нашу державу до ЄС; внутрішня складна
ситуація в державі та наявність ряду деструктивних процесів не дозволяють
сподіватись на те, що найближчим часом стратегічний діалог із Європейським
Союзом буде розвиватись в широкому форматі.
Ключові
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Європейський
Союз,
перспективи,
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Основною проблемою, яку досліджує автор в даній
статті, – є аналіз підсумків та визначення перспектив
стратегічного практичного співробітництва України
з Європейським Союзом після саміту Україна –
ЄС. Такими, які раніше не були достатнім чином
обґрунтовані, видаються наступні аспекти: аналіз
головних підсумкових рішень саміту в контексті забез
печення національних інтересів України, визначення
негативних та позитивних аспектів ключових питань, які
виносились на обговорення (лібералізація безвізового
режиму, реалізація Угоди про асоціацію, продовження
антиросійських санкцій), обґрунтування перспектив
розвитку відносин України з ЄС виходячи із нинішньої
ситуації в нашій державі та ін.
В статті автором були використані, переважним
чином, матеріали вітчизняних ЗМІ. Також була
використана інформація із офіційного веб–сайту
представництва України при Європейському Союзі
та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.
Використання різного кола джерел допомогло більш
детально проаналізувати підсумки та перспективи саміту
Україна – Європейський Союз.
Метою даної статті – є дослідження та аналіз
підсумків та перспектив саміту Україна – Європейський
Союз.
Цьогорічний саміт, який відбувся 24 листопада,
не приніс для України відчутних зрушень в напрямку
Європейського Союзу. Скоріше він став своєрідною
перевіркою всього того, що наша держава повинна
була зробити в контексті інтеграції до європейської
спільноти. Дух саміту виявився більше декларативним
та риторичним, ніж практичним: було багато дискусій,
обговорень, переговорів, але вони не призвели до
прийняття конструктивно важливих рішень. Великі
сподівання, які керівництво нашої держави покладало на
саміт не виправдались: фактично Україна залишилась на
тому ж місці, не змігши просунутись вперед. Результати
цього зібрання продемонстрували не тільки низький
рівень стратегічної підготовки вітчизняної дипломатії
до саміту, але і слабкість практичних позицій в рамках
Європейського Союзу. Все це підтверджує той факт, що
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Україна в Європі займає периферійне місце і не відіграє
активної зовнішньополітичної позиції в європейських
справах.
Якщо говорити про підсумки, то потрібно зазначити,
що вони виявились невтішними: найпріоритетніші для
нас питання залишились невирішеними. Це такі як:
скасування візового режиму з Європейським Союзом,
завершення ратифікації угоди про асоціацію з ЄС,
продовження антиросійських санкцій. Київ отримав
лише загальні запевнення в продовженні підтримки
з боку Євросоюзу українських реформ та чергову
обіцянку віднайти рішення по головних напрямках
співробітництва.
Найголовнішим питанням саміту стало питання
надання безвізового режиму, а точніше його лібера
лізація. За результатами саміту президент Єврокомісії
Ж–К. Юнкер висловив упевненість в тому, що дане
питання буде вирішено найближчим часом, і до кінця
року Україна отримає безвізовий режим [1]. Він заявив,
що українська сторона виконала всі свої зобов’язання в
рамках Угоди про асоціацію, і тепер це вже внутрішнє
питання Євросоюзу. Потрібно зауважити на тому, що
за словами президента Європейської Ради Д. Туска
насьогодні країни Європи ще тільки розробляють
і обговорюють механізм призупинення безвізового
режиму для третіх країн [2]. Головною причиною
затягування даного питання є «міграційний бум»
в Європі, який відбувся в цьому році на підставі
збройного конфлікту в Сирії [3]. За даними експертів
такий механізм не буде вироблений до кінця 2016 р.
До цього потрібно додати і те, що в наступному році
в таких країнах Європи як Франція та Німеччина
відбудуться чергові президентські та парламентські
вибори. Ситуація навколо цих процесів напряму впливає
на настрої європейського політикуму відносно України.
Багато буде залежати від того, хто переможе на цих
виборах і наскільки зміниться відношення нового
керівництва до нашої держави. Виходячи з цього, можна
припустити, що вирішення безвізового питання може
бути відкладено до того, часу, поки не будуть проведені
вищезазначені вибори: 23 квітня та 7 травня 2017 р. у
Франції та в серпні або у вересні 2017 р. в Німеччині.
Це, звичайно, є негативним сценарієм для України,
але потрібно враховувати і його. Потрібно зауважити
і на тому, що нинішня складна внутрішня політична та
економічна ситуація в Європейському Союзі також не
дозволяє сподіватись на швидкі позитивні зрушення.
Якщо говорити про внутрішню підготовку
України до безвізового режиму, то треба наголосити
на тому, що вона ведеться дуже повільно і не завжди
продумано. Постійні парламентські суперечки, колізії,
розбіжності затягують даний процес і не вносять
суттєвих позитивних корективів. Натомість, ми маємо
внутрішню напруженість та бойові дії на сході України,
врегулювання яких, також не є конструктивним.
Виходячи з цього, можна стверджувати про те,
що отримання безвізового режиму є справою довго
тривалою та такою, яка вимагає значних дипломатичних,
зовнішньополітичних, та стратегічно вивірених зусиль.
Другим питанням, на яке українська делегація
розраховувала отримати відповідь на саміті в Брюсселі
було завершення ратифікації Угоди про асоціацію з
ЄС. Згідно з результатами цьогорічного квітневого
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референдуму в Нідерландах, на якому громадяни даної
країни проголосували проти цієї угоди, ратифікація
«зависла в повітрі». Конкретних практичних кроків від
учасників саміту запропоновано не було: керівництво
ЄС повідомило, що робота над ратифікацією
продовжиться із врахуванням інтересів України та
Нідерландів. Актуальним залишається питання про те,
наскільки вдасться втілити в життя рішення, яке було
розроблено ще до саміту а під час нього достатньо
жваво обговорювалось. Мова йде про укладання
особливого документу, який включатиме п’ять пунктів:
Угода про асоціацію не передбачає членства України
в ЄС, доступ України до структурних фондів ЄС, не
надає Україні гарантій безпеки з боку ЄС, не передбачає
участь Києва у безпекових союзах та не надає права на
працевлаштування громадян України в ЄС [4]. З одного
боку, це грає на руку Нідерландам і в разі виконання цих
умов вони, скоріш за все, погодяться на ратифікацію,
з іншого – що найбільш важливо для нас – такі
умови повністю нівелюють інтеграцію до ЄС а також
ставлять під загрозу такі питання як безвізовий режим,
розширене торговельно–економічне співробітництво,
безпековий діалог та ін. Все це не є прийнятним для
нас, а тому потрібно шукати альтернативні шляхи
вирішення цієї складної ситуації. Саміт засвідчив те,
що процес ратифікації повинен враховувати і інте
реси Нідерландів, а тому для України першорядним
завданням є започаткування конструктивного розшире
ного практичного діалогу з Нідерландами для знайдення
компромісних рішень у вищезазначених питаннях.
Також під час саміту було обговорено питання
відносно продовження антиросійських санкцій. Дія
існуючих санкція закінчується в січні 2017 р., а тому
українська делегація наполягала на їх пролонгації.
Позиція ЄС відносно санкцій залишилась незмінною –
це виконання мінських домовленостей по Донбасу.
Позиція Російської Федерації полягає в тому, що
вона вважає абсурдним пов’язувати санкції Заходу із
реалізацією мінських домовленостей, оскільки Росія
не є стороною конфлікту на сході України і суб’єктом
угод по врегулюванню [3]. За словами Д. Туска, в разі
виконання мінських домовленостей, санкції проти Росії
будуть продовжені [5]. З огляду на те, як іде сьогодні
процес виконання мінських угод, навряд чи можна
сподіватись на те, що питання відносно санкцій буде
вирішено швидко і позитивно. Наявність ряду колізій
та суперечностей як з боку ДНР/ЛНР, так і з боку
української влади не дозволяє говорити про обопільну
зацікавленість у припиненні відкритих бойових дій
та переходу до конструктивного практичного діалогу.
Виходячи з цього, українські прагнення продовжити
санкції проти Росії з боку європейських держав, можуть
не знайти повноцінної підтримки серед політичних кіл
Європи.
Що стосується подальшого проведення реформ
в Україні, то учасники саміту пообіцяли підтримку
в цьому процесі. При цьому європейські політики
нагадали про те, що Україна повинна виконати
ряд взятих на себе зобов’язань в рамках Угоди про
асоціацію. Однією із умов наступного траншу від
ЄС на 600 млн. євро є скасування українськими
парламентарями мораторію на експорт лісу–кругляка.
Під час саміту Україна – ЄС голова Єврокомісії
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Ж–К. Юнкер заявив: «Я был рад тому, что украинский
президент выразил намерение снять запрет на экспорт
древесины. Это было наше условие. Как я понимаю,
это будет сделано в течение последующих нескольких
недель, что даст нам возможность предоставить
следующий транш на 600 млн. евро макрофинансовой
помощи с нашей стороны» [6]. Така заява була
зроблена у формі певного «ультиматуму»: або, або.
Тепер все залежатиме від того, чи зможе П. Порошенко
найближчим часом скасувати мораторій на експорт
необробленої деревини: з одного боку це іде в розріз
із національними інтересами України, з іншого – є
обов’язковою умовою для отримання чергового траншу
від ЄС. В такому випадку можливим видається пошук
альтернативних зовнішніх джерел фінансування, адже за
такої ситуації бути фінансово залежною країною від ЄС
не є вигідним для України. Маючи вже достатньо високу
залежність від МВФ (який теж щоразу висуває нові
вимоги) бути прив’язаною ще і до Європейського Союзу,
на думку автора, не буде фінансово та економічно
вигідним для нашої держави.
Отже, як ми бачимо, що підсумки саміту Україна –
ЄС 2016 р. виявились досить невтішними для
нашої держави. Знову всі амбіції, бажання, заклики,
наміри, плани не набули свого практичного втілення.
Європейський Союз у звичній для себе формі
обмежився риторикою і запевненнями в допомозі і
підтримці, при цьому висунувши ряд додаткових вимог.
Україна не тільки не наблизилась до ЄС, але і, певною
мірою, стала «заручницею» європейських інтересів.
Президент Порошенко попросив ЄС про допомогу
миротворців ЄС, проте отримав відмову. З Україною
наразі не будуть запроваджувати безвізовий режим,
ніяких обіцянок щодо конкретних термінів зі свого боку
ЄС не дав. Натомість з 1 січня 2017 року Україна буде
змушена відкрити свій ринок для європейських товарів,
підтвердивши намір запровадити повноцінний режим
вільної торгівлі з Євросоюзом. Відкритим залишається
питання про те, наскільки високими на попит
виявляться європейські товари, враховуючи їх вартість і
чи зможуть у фінансовому плані українці дозволити собі
«європейську якість».
Відносно подальшого розвитку стратегічного та
конструктивного діалогу із Європейським Союзом
потрібно зазначити, що на сьогоднішній день не має
чітко сформованих підстав для ведення відносин
«на рівних». Перевага Європейського Союзу над
Україною може означати, в перспективі, нівелювання
національних інтересів та втрату своїх політичних,
економічних, безпекових, дипломатичних та інших
позицій в Європі. Підсумки засвідчили, що українські
бажання та прагнення не завжди (а в більшості випадків
зачасту) співпадають із реальною ситуацію. Так
відбулось і на саміті. Амбіційність заяв і закликів від
П. Порошенка не справили на європейських учасників
очікуваного впливу і не стали вирішальними в контексті
подальшого наближення України до Європейського
Союзу. Поки що доводиться сподіватись тільки на
співробітництво і то за умови того, якщо вдасться його
втримати на взаємовигідному рівні.
Що стосується складної внутрішньої ситуації
в Україні, то вона також являє собою перешкоду в
контексті подальшого розвитку стратегічного діалогу.
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Постійні парламентські чвари та суперечки, немож
ливість швидко і об’єктивно приймати необхідні
нормативно–правові акти, збільшення рівня недовіри
президенту та чинній владі, а також ряд інших
обставин фактично виключають можливість повноцінно
зосередитись на європейському векторі зовнішньої
політики України. Як результат, ми зводимо свої зусилля
до закликів та пропозицій, а не до практичних кроків
та дій.
Безпекова сфера залишається однією із найбільш
проблематичних на сьогоднішній день, особливо
якщо говорити про ситуацію на сході України.
Продовження бойових дій, незацікавленість сторін
у проведенні відкритих переговорів та припиненні
вогню, неможливість проводити відповідні дії в рамках
мінських домовленостей на лінії розмежування та ряд
інших деструктивних явищ не сприяють подальшому
розвитку відносин із ЄС. Євросоюз постійно зауважує
на тому, що небезпека на сході є небезпекою і для всієї
Європи, а тому для подальшого розвитку інтеграційних
процесів потрібне припинення вогню та перехід до
практичного виконання мінських домовленостей.
Сьогоднішній стан справ в цій сфері не дозволяє
сподіватись на швидкі позитивні зрушення, а тому від
риторики потрібно переходити до практичних дій.
Економічна та фінансова політика України, яка
постійно піддається внутрішнім і зовнішнім впливам,
не відповідає вимогам ЄС, а відтак потребує серйозного
реформування та реструктуризації. Особливо це
стосується торговельно–економічної сфери, де є ряд
проблем, які заважають ефективно проводити торго
вельні операції. Хоча є і певні позитивні моменти.
Так, за даними Держкомстату станом на 26.07.2016 р.,
експорту товарів до країн ЄС у січні–червні 2016 року
становив 6516852,4 тис. дол. США, що на 6,7% більше
за обсяги експорту за аналогічний період 2015 року.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 7671552,5 тис. дол.
США, що на 2,8% більше за цей показник за період
січень–червень 2015 року, але при цьому в січні–
червні 2016 року зберігалось негативне сальдо торгівлі
товарами на користь ЄС, водночас воно знизилося
в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на
15,1% [7]. Виходячи із вищенаведених даних, Україні
є над чим працювати в сфері торгівлі із ЄС з метою
збільшення товарообігу.
Отже, доти, доки всі вищезазначені проблеми
та деструктивні явища не вдасться вирішити в
повному обсязі, не варто говорити про продовження
практичного стратегічного діалогу із Європейським
Союзом, який буде відповідати національним інте
ресам нашої держави. Потурання вимогам ЄС не
сприятиме інтеграції, а навпаки гальмуватиме її
та ускладнюватиме. Подальша неврегульованість
ситуації на сході не тільки загрожуватиме національній
безпеці, але і безпеці в Європі, що буде створювати
умови, в яких тиск з боку Європейського Союзу на
Україну
посилюватиметься.
Головним
завданням
для продовження конструктивного діалогу із ЄС
є повноцінне врегулювання внутрішньої ситуації
в державі, а також подальше ведення відносин із
Євросоюзом на рівноправній та взаємовигідній основі,
яка передбачатиме повноцінне втілення задекларованих
рішень на практичному рівні.
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Висновки. Саміт Україна – ЄС засвідчив низький
рівень зацікавленості Євросоюзу у допомозі вирішити
українські проблеми. В черговий раз, Україна залишилась
із запевненнями та висловлюванням підтримки з боку
європейських політиків, а не з конкретними пропозиціями
практичного характеру. Підсумки саміту залишились
декларативними та невизначеними. Конкретики надано
не було, що говорить про те, що вітчизняна дипломатична
служба не доклала необхідних зусиль для обстоювання
практичних національних інтересів України. Поряд із
цим, наша держава отримала додаткові вимоги для того,
щоб отримати черговий транш. Сподівання на швидку
лібералізацію безвізового режиму себе не виправдали,
натомість ми отримали невизначеність та додаткові
вимоги від Нідерландів, які, як було зазначено в тексті
статті, повністю нівелюють євроінтеграційні плани
України. Виходячи з цього, можна зауважити на тому, що
підсумки саміту виявились дуже «сухими» для України і
не наблизили нашу державу до ЄС.
Що стосується перспектив, то вони також не є
позитивними. Внутрішня складна ситуація в державі та
наявність ряду деструктивних процесів не дозволяють
сподіватись на те, що найближчим часом стратегічний
діалог із Європейським Союзом буде розвиватись
в широкому форматі. Позиція ЄС полягає в тому,
щоб Україна самостійно вирішувала свої внутрішні
проблеми, особливо в сфері безпеки, а тільки потім
можна буде говорити про подальший розвиток відносин.
Українська позиція полягає в тому, щоб Євросоюз
посприяв вирішенню внутрішніх проблем і підтримав
нашу державу матеріально. Це йде в розріз інтересам
Європи, а тому, поки що, ми маємо неоднозначну
ситуацію, в якій компроміс відсутній.
Подальше дослідження даної проблематики сприя
тиме розширенню кола питань, які становлять цінність
в контексті відносин України з Європейським Союзом.
Це дозволить визначити нові підходи та шляхи
вдосконалення стану двосторонніх відносин, а також
сприятиме наповненню даної теми новими фактами та
матеріалами. Доцільним у перспективі є застосування
аналітичного підходу для більш детального вивчення
специфіки відносин України з ЄС в найбільш актуальних
сферах співробітництва.
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The summit Ukraine – European Union: results and prospects
The aim of this paper is to study and analyze the results and prospects of the
summit Ukraine – European Union. During writing, the author used the following
methods: analysis, synthesis, comparison, induction, deduction. The main obtained
conclusions are as follows: results of the summit, as a whole, were declarative and
vague: concrete and practical propositions was not prompted, which means that the
national diplomatic service has not made the necessary efforts to defend Ukraine’s
practical national interests; summit Ukraine – EU testified European Union’s low
level of interest in helping to solve the Ukrainian problem issues (liberalization of
the visa regime, the continuation of anti–Russian sanctions, the completion of the
ratification of the Association Agreement with the EU and others); results of the
summit did not bring our country closer to the EU; internal complex situation in the
state and presence of a number of destructive processes do not allow to hope that in the
near future, a strategic dialogue with the European Union will develop in wide format.
Keywords: Ukraine, European Union, prospects, cooperation, problems,
national interests.
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Практика стратегічних комунікацій НАТО
Проаналізовано ефективність практики використання стратегічних
комунікацій для вирішення зовнішньополітичних і безпекових проблем
НАТО. Встановлено, що керівництво організації розглядає стратегічні
комунікацій як інструмент для інформування, координації та підтримки рішень
і дій Альянсу. Визначено функціональні характеристики моделі стратегічних
комунікацій НАТО, за допомогою яких здійснюється ефективна міжнародна
комунікація.
Ключові слова: стратегічні комунікації, публічна дипломатія, зовнішньо
політичні інтереси, інформаційна операція, НАТО.
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Актуальність дослідження визначається науковою і
політичною доцільністю з’ясування перспектив модер
нізації сфери міжнародних відносин з огляду на появу
стратегічних комунікацій як сучасного інструментарію
політичної діяльності міжнародних акторів. Ефективна
система комунікацій та взаємодії міжнародних акторів є
запорукою збереження високого рівня довіри до системи
управління та позитивного сприйняття дій НАТО,
що безпосередньо впливає на успішність операцій і
політики організації. НАТО використовує як традиційні
засоби масової інформації, так й інтернет–медіа
для підвищення обізнаності, розуміння і підтримки
своїх рішень і дій на міжнародній арені. При цьому
ефективність
комунікаційної
діяльності
Альянсу
залежить від координації зусиль країн–членів, що
узгоджуються з політикою, процедурами і принципами
НАТО. Тому ефективна політика стратегічних комуніка
цій вимагає чіткого визначення основних цілей та
принципів стратегічних комунікацій організації, а також
взаємозв’язку між різними комунікаційними напрямами
організації: публічною дипломатією, зв’язками з
громадськістю з цивільними особами, військовими,
інформаційними та психологічними операціями [1].
Дослідженню поняття та механізмів використання
стратегічних комунікацій присвячено наукові роботи
Г. Почепцова, Є. Пашенцева, В. Циганова, І. Панаріна,
Г. Корсакова, Н. Цветкової, А. Манойло, А. Фролова,
А. Петренко, В. Новікова, С. Тезема, К. Йорка,
Г. Брюса, Д. Мерфи, Б. Грегори, Д. Вентра, П. Корніша,
К. Пола, С. Катліпа, А. Сентера, К. Ферн–Бенкса,
В. Бенуа, Т. Кумбса, Т. Лібаера, Р. Улмера, Т. Селлнау,
М. Сиджера, Т. Келехера, Т. Хелмера, С. Кормана,
М. Крейга, Дж. Ная–мл. та інших, які аналізують
проблеми використання інформаційно–комунікаційних
технологій для протидії сучасним викликам і загрозам в
інформаційному просторі.
Мета статті – дослідити практику стратегічних
комунікацій НАТО. Завдання статті: виявити функціо
нальні характеристики моделі стратегічних комуніка
цій НАТО для здійснення ефективної міжнародної
комунікації.
Важливість і значущість дослідження стратегічних
комунікацій у взаємодії міжнародних акторів зумов
люють підвищений інтерес до неї багатьох зарубіжних
і вітчизняних теоретиків і практиків, оскільки
стратегічним комунікаціям присвячено дослідження
фахівців як щодо трансформації системи міжнародних
відносин під впливом комунікаційного чинника, так
і щодо з’ясування оновлених механізмів здійснення
міжнародного співробітництва в умовах кризи. Зокрема,
американський дослідник К. Пол визначає стратегічні
комунікації як процес підтримки зовнішньополітичної
стратегії для координації дій, повідомлень, зображень
та інших форм візуалізації, призначених для інфор
мування, впливу на цільові аудиторії та для підтримки
зовнішньополітичних інтересів міжнародних акторів.
К. Пол визнає істотний взаємозв’язок між національною
стратегією і стратегічними комунікаціями, зазначаючи,
що такий зв’язок може бути стратегічно важливим
тільки тоді, коли чітко заявлені національні цілі,
що містять вкладені проміжні або допоміжні цілі,
включаючи весь шлях до оперативного та тактичного
рівня [2].
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У доповіді Міністерства оборони США про
стратегічні комунікації (2009 р.) дане поняття трак
тується як дії, що направлені на розуміння та залучення
цільових аудиторій з метою створення, зміцнення
та збереження сприятливих умов для досягнення
цілей, інтересів та політики уряду США завдяки
координації програм, планів та ключових повідомлень.
Стратегічні комунікації розглядаються і як процес
поєднання сприйняття аудиторії та стейкхолдерів з
отриманими результатами під час реалізації політики
планування [3]. Таким чином, стратегічні комунікації
передбачають поєднання різних видів діяльності, що
включають зв’язки з громадськістю, інформаційні
операції та політичний процес з метою підтримки
зовнішньополітичних інтересів міжнародних акторів.
Процес стратегічних комунікацій спрямований
на синхронізацію та посилення впливу одного між
народного актора по відношенню до іншого, що
дозволяє підвищити статус та легітимність уряду США;
послабити довіру до супротивника; переконати цільові
аудиторії щодо прийняття заходів, що реалізують США
або їх міжнародні союзники; переконати супротивника
прийняти або утриматися від прийняття відповідних
міжнародних ініціатив. Відзначимо, що стратегічні
комунікації включають як горизонтальну координацію
з міжнародними партнерами через Міністерство
оборони США, так і вертикальну координацію на
всіх рівнях командування. Така координація дій
спрямована на підтримку культурних, інформаційних
і комунікаційних аспектів політики стратегічного
планування міжнародного актора, що дозволяє
поєднувати «м’яку» силу та військову могутність.
Ефективні стратегічні комунікації вимагають активної
і стійкої взаємодії з відповідними зацікавленими
сторонами, з урахуванням чого Міністерство оборони
США все частіше використовує термін «стратегічна
взаємодія і комунікації» замість терміна «стратегічні
комунікації». Кілька інших департаментів і установ,
а також співробітники відділу національної безпеки,
також починають використовувати термін «взаємодія»
замість або на додаток до терміну «стратегічні
комунікації» [3]. Додамо, що стратегічні комунікації
також визначаються як процес, призначений для
координації взаємодії між учасниками різних відомств
для посилення свого стратегічного впливу, що дозволяє
поєднувати інформаційно–комунікаційні інструменти
для формування необхідного сприйняття міжнародних
ініціатив різних акторів [4].
Зауважимо, що у вересні 2009 р. НАТО розробила
власну концепцію стратегічних комунікацій під назвою
«Політика стратегічних комунікацій НАТО». Даний
документ містить визначення поняття стратегічних
комунікацій, публічної дипломатії, цивільних зв’язків
із громадськістю, військових зв’язків із громадськістю,
інформаційних та психологічних операцій. У ньому
також окреслено головні принципи та цілі стратегічних
комунікацій НАТО, повноваження керівних органів
та особливості використання соціальних медіа.
Зокрема, стратегічні комунікації НАТО, за визначенням
фахівців, розглядаються як скоординоване і доцільне
використання комунікативних можливостей діяльності
Альянсу, а саме публічної дипломатії, цивільних зв’язків
із громадськістю, військових зв’язків із громадськістю,
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інформаційних та психологічних операцій для
підтримки політики організації, операцій і заходів для
просування цілей Північноатлантичного альянсу [1].
У цьому контексті додамо, що НАТО визначає
публічну дипломатію як цілеспрямовану комунікацію
з цивільним населенням з метою підвищення
обізнаності та підтримки політики, операцій та дій
Альянсу. Комунікаційна підтримки військових зв’язків
з громадськістю відбувається через просування
військових цілей і завдань НАТО для підвищення
обізнаності та розуміння військових аспектів діяльності
організації, що включає планування і залучення мас–
медіа, внутрішні комунікації та суспільні відносини.
При цьому інформаційні операції передбачають
координацію військової комунікаційної діяльності для
створення
бажаного
інформаційно–психологічного
впливу на супротивників та підтримку операцій, місій
і цілей НАТО. Психологічні операції розуміються
як заплановані психологічні заходи з використанням
сучасних методів зв’язку та інших засобів, спрямованих
на цільові аудиторії для того, щоб впливати на
сприйняття, ставлення та поведінку громадськості з
метою досягнення політичних і військових цілей [1].
Серед провідних цілей стратегічних комунікацій
НАТО виділимо такі, як: здійснення операцій, місії
і діяльності НАТО шляхом включення стратегічних
комунікацій до політики оперативного планування;
сприяння поглибленню співпраці держав–членів НАТО
для підвищення обізнаності громадськості, розуміння
і підтримки міжнародної діяльності Альянсу. Таким
чином, серед ключових принципів стратегічних кому
нікацій Північноатлантичного альянсу є узгодженість
ключових повідомлень на всіх рівнях управління;
активна участь в інформаційному просторі, в тому
числі соціальних медіа, з акцентом на швидкість і
оперативність, відповідно до узгоджених керівних
принципів; точність, ясність і релевантність повідом
лень; залучення всіх комунікаційних можливостей
НАТО і всіх доступних комунікаційних платформ
для поширення важливих повідомлень; проведення
регулярного моніторингу громадської думки щодо
сприйняття міжнародних ініціатив організації [1].
Практичним проявом діяльності НАТО у сфері
стратегічних комунікацій стало відкриття Центру
передового досвіду з питань стратегічних комунікацій
НАТО, що отримав статус міжнародної організації
(Латвія, 2014 р.). Зокрема, центр був створений сімома
країнами–партнерами, серед яких Латвія, Литва,
Естонія, ФРН, Польща, Сполучене Королівство та
Італія. Директором Центру передового досвіду з
питань стратегічних комунікацій НАТО став Я. Сартс.
У 2015 р. центр розпочав свою активну діяльність,
яка передбачала підписання низки практичних
угод для реалізації його завдань. Протягом звітного
періоду центр здійснював свою основну діяльність
відповідно до програми роботи і бюджету, що
був затверджений керівним комітетом. У цілому
структурними підрозділами центру є сектор, що
займається розробкою доктрин і концепцій; сектор з
питань освіти і підготовки кадрів; оперативний відділ
підтримки; відділ комунікацій між країнами–членами
НАТО. Директорат, до складу якого входить Радник з
правових та фінансових питань, забезпечує необхідну
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адміністративну та організаційну підтримку, при цьому
заступник директора відповідає за основну роботу
центру, а начальник штабу – за координацію персоналу
і здійснює контроль за інформаційними потоками
на рівні центру. Вищим органом прийняття рішень є
керівний комітет, що складається з представників усіх
країн–членів НАТО. У 2016 р. керівний комітет ухвалив
рішення про збільшення числа посад співробітників
центру і створення нового підрозділу з технічного та
наукового розвитку [5].
Головна місія центру полягає в підтримці процесу
розвитку потенціалу НАТО, посиленні ефективності
місій та їх функціональної складової через забезпечення
повної і своєчасної експертизи стратегічних комунікацій.
З огляду на, що метою центру стало поліпшення
стратегічних комунікаційних можливостей НАТО за
допомогою проведення досліджень і аналізу, розробки
концепцій, досліджень, а також освітньої і професійної
підготовки. Центр працює як дослідницька установа
для тестування науково–практичних підходів. Зокрема,
до діяльності центру залучено міжнародних експертів
з різних сфер стратегічних комунікацій, в тому числі
публічної дипломатії, зв’язків з громадськістю, війсь
кових зв’язків з громадськістю, інформаційних опера
цій і психологічних операцій, а також фахівців із
суміжних сфер для проведення семінарів і конференцій,
організованих під управлінням центру. У порівнянні
з 2014 р. у 2015 р. відбулося розширення напрямі
діяльності центру, що сприяло збільшенню на 40%
кількості міжнародного персоналу, зокрема серед
співробітників центру з’явилися експерти з США, що
зробили внесок у розвиток дослідницьких проектів
центру та підвищили рівень використання соціальних
мереж для реалізації завдань центру [5].
Таким чином, основними проектами центру
стали сприяння розвитку військового комітету НАТО
щодо політики і доктрини стратегічних комунікацій,
оскільки виникла потреба у формування загального
уявлення про стратегічні комунікації серед країн–
членів НАТО; проведення досліджень російських
інформаційних кампаній проти світу і України в 2014 р.;
аналіз соціальних мереж і заходів, які потенційно
можуть бути використані як зброя для проведення
інформаційної війни; розробка базового онлайн курсу
для вивчення стратегічних комунікацій. Відзначимо, що
перелік проектів охоплює широкий спектр інтересів,
включаючи наукові дослідження, публікації, сферу
освіти і професійної підготовки. Для проведення
досліджень і розробки доктрин центр співпрацює
з такими установами, як Латвійська асоціація полі
тологів; Католицький університет Івана Павла II в
Любліні; Латвійський інститут міжнародних відносин;
Європейський Центр досліджень у Литві; Королівський
Об’єднаний інститут оборонних досліджень; Дослід
ницький центр конфліктології у Великій Британії;
Королівський військовий коледж Канади; Сили оборони
Естонії [5].
Центр залучає також експертів з питань комунікації
до проектів, призначених для сприяння розвитку
потенціалу НАТО. Відзначимо, що у 2015 р. центр
отримав фінансову підтримку від уряду Канади для
вдосконалення програми стратегічних комунікацій,
дослідницького потенціалу і розвитку навичок аналізу
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цільових груп. У цьому контексті центр провів низку
навчальних семінарів для грузинських, українських
і молдовських урядовців для ознайомлення їх з
методологією та значенням стратегічних комунікацій у
сучасному суспільстві. Центр також розвиває співпрацю
з іншими осередками передового досвіду НАТО,
зокрема, співпраця зі школою НАТО і Балтійським
коледжем оборони дозволила підвищити потенціал і
розширити підходи до реалізації завдань стратегічних
комунікацій організації [5]. Серед головних напрямів
роботи центру, що були заплановані виокремимо захист
НАТО та країн–членів від пропаганди; дослідження
інструментів пропаганди Російської Федерації проти
союзників НАТО; виявлення ознак ведення гібридної
війни для формування заходів протидії такій війні;
вивчення особливостей залучення соціальних медіа до
просування міжнародних ініціатив Альянсу; підтримка
навчальних курсів з питань стратегічні комунікації;
організація міжнародних тренінгів у сфері стратегічних
комунікацій; підтримка політики і розробка доктрин
НАТО; дослідження соціальних медіа та інформаційних
технологій для боротьби зі стихійними і кризовими
ситуаціями; оцінка впливу публічної дипломатії;
розробка академічного журналу «Стратегічні комунікації
у сфері оборони» [6].
Додамо, що підхід РФ до процесу ведення
інформаційної війни щодо України (2014 р.) привернув
увагу Заходу з самого початку кризи. Для Росії,
«інформаційне протиборство» або «інформаційна
війна» є широким і всеосяжним поняттям, що
охоплює широкий спектр різних видів інформаційно–
пропагандистської діяльності, де інформація виступає
як інструмент ведення боротьби. Для реалізації
завдань інформаційної війни також використовуються
комп’ютерні мережеві операції, психологічні операції,
стратегічні
комунікації,
розвідка,
контррозвідка,
операції маскування, дезінформація, радіоелектронна
боротьба, психологічний тиск і знищення комп’ютерних
можливостей супротивника. Зауважимо, що Росія
бачить перевагу в широкому застосуванні інформаційної
війни як ключового чиннику реалізації власних
зовнішньополітичних
ініціатив,
що
реалізується
через поєднання військових, невійськових, а також
спеціальних ненасильницьких заходів, які включають
різноманітні форми та методи і об’єднують політичні,
економічні, інформаційні, технологічні заходи, в першу
чергу за рахунок використання інформаційних переваг.
Інформаційна війна стає відправною точкою, в якій
широко використовуються засоби масової інформації та
глобальні комп’ютерні мережі, а саме блоги, соціальні
мережі та інші інтернет–ресурси [7].
Координація та поєднання різних інформаційних
інструментів є відмінною рисою того, як Росія
прагне проводити інформаційну війну. Критики
комунікаційної діяльності НАТО припускають, що на
рівні Альянсу відсутня узгодженість підходів щодо
визначення всіх елементів і складових стратегічного
застосування сили в інформаційній сфері. Оскільки
такі терміни, як «інформаційна війна», «психологічні
операції», «стратегічні комунікації», «комп’ютерні
мережеві операції» і «операції маскування» мають
різне трактування та використовуються у різних
контекстах для опису розбіжних цілей і дій. При цьому
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усвідомлення того, що РФ не може безпосередньо
конкурувати з НАТО, призвело до зміщення акцентів у
публічних виступах російського політикума, зокрема
інформаційна війна наразі розглядається як інструмент
участі в сучасних збройних конфліктах, що дозволяє
підтримувати та просувати національні інтереси
держави [7]. Таким чином, у перспективі інформаційна
війна може стати одним з ефективних інструментів
міжнародних акторів, який вони використовують для
досягнення переваг у боротьбі за сфери зовнішньо
політичного впливу.
Додамо, що використання глобальної мережі
Інтернет з військовою метою мінімізує залучення
звичайних збройних сил, проте максимізує психоло
гічний вплив на свідомість громадян держав, що стали
об’єктами агресії. Інформаційні ресурси стали одним
з ефективних видів зброї, так як їх використання
дозволяє дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні
упродовж короткого проміжку часу. Отже, головною
метою інформаційно–психологічної операції є зміна
політичного режиму в країні через масовий вплив на
військово–політичне керівництво супротивника та
шляхом впливу на масову свідомість населення, щоб
воно підтримувало агресора, діючи проти власних
інтересів [7].
Усвідомлення деструктивного потенціалу методів
інформаційної війни призводить до цілеспрямованого
контролю над інформацією, що подається населенню
РФ, зокрема ключову роль в здійсненні впливу на
російських громадян відіграє телебачення, що транслює
альтернативну реальність [7]. При цьому відзначимо, що
абсолютної ізоляції громадськості від альтернативних
джерел інформації не відбувається, проте контроль за
поширенням інформації у мережі Інтернет дозволяє
формувати асиметричне ставлення зовнішньої та
внутрішньої аудиторії до української кризи.
Зазначимо, що наслідки поширення дезінформації
про події в Україні мають суперечливий характер
для НАТО, зокрема: по–перше, важко протистояти
російській дезінформації про роль, характер і
діяльність Альянсу в середині РФ, оскільки російське
керівництво докладає зусиль, щоб запобігти або
вплинути на доступ громадськості до такої інформації.
Крім того, часткова інформаційна ізоляція сприяє
спотворенню даних щодо заяв іноземних лідерів; по–
друге, зусилля російського політикуму спрямовані на
ізоляцію населення РФ від справжньої міжнародної та
внутрішньої картини подій через поширення інформації
про агресивну, експансіоністську політику Заходу.
Результатом чого, стало широке визнання, принаймні
публічно, версії реальності, схваленої російською
державою. Одним з вагомих наслідків стала тенденція
російського керівництва поширювати та вірити у власну
пропаганду [7; 8]. Таким чином, активна діяльність у
сфері стратегічних комунікацій РФ, що закріплена на
рівні національних політичних документів, дозволяє
забезпечувати систематичний контроль над зовнішніми
та внутрішнім інформаційними потоками через
координацію діяльності федеральних органів влади,
приватних компаній та громадських організацій.
У рамках аналізу російських пропагандистських
кампаній, важливо враховувати, що цей процес почався
задовго до 2014 р., зокрема, теорія зіткнення цивілізацій,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

запропонована С. Хантінгтоном, стала інструментом
російської політичної еліти для зосередження уваги на
культурних відмінностях між Заходом і православною
цивілізацією Сходу, оскільки публічне обговорення
концепції зіткнення цивілізацій та діалогу між
цивілізаціями часто з’являлися у виступах російських
політиків упродовж 2004–2007 рр. Додамо, що у
контексті формування Євразійського економічного союзу
відбувається переосмислення концепція євразійства, в
якій Україні відводиться російськими експертами одна з
важливих ролей. На думку євразійців, Україна є «полем
битви титанів», де відбувається боротьба за вплив, тому
ініціатива Східного партнерства розглядається як засіб
для НАТО, США, ЄС викреслити Україну з Євразії.
Зокрема, РФ звинувачує НАТО і Захід у подвійних
стандартах, що проявляються в порушенні обіцянки
Альянс не розширюватися на Схід Європи, не будувати
військову інфраструктуру поблизу кордонів Росії або
не розгортати постійні війська. На рівні зовнішньої
інформаційно–пропагандистської
кампанії
Росія
постійно використовує поняття «історичної присутності»
для «узаконення» російських інтересів і діяльність на
територіях, де росіяни були історично присутні [8].
Ключові повідомлення, які при цьому використо
вуються РФ для впливу на зовнішньо та внутрішню
аудиторію зосереджені на соціально–економічних
проблемах залежності України від Росії; нездатності
української держави забезпечити добробут своїх
громадян; радикалізації опозиції; відсутності внутріш
нього громадського порядку і безпеки, що виправдовує
формування проросійських груп у Східній Україні [8].
Таким чином, діяльність у сфері стратегічних НАТО має
бути спрямована на адаптацію до інформаційних переваг
над військовою силою, оскільки ефективне управління
інформацією дозволяє здійснювати не лише вплив на
зовнішньополітичну діяльність міжнародних акторів, але
й на їх фінансово–економічну взаємодію.
На думку фахівців, стратегію, що Росія використала
в Україні, може бути реалізована в інших державах,
які мають великі російські громади та які є об’єктами
російських інформаційних кампаній. Такі інформаційні
кампанії, підтримувані військовими засобами легше
здійснювати на територіях, близьких до Росії, що
дозволяє використати тактику залякування через
базування значних військових сил поблизу кордону
відповідної країни, а також забезпечуючи поставку
обладнання та інших ресурсів для спеціальних операцій.
Це особливо відноситься до країн, які не є членами
НАТО і, отже, не є учасниками Вашингтонського
договору [8].
З огляду на необхідність забезпечення належного
рівня національної безпеки держави, у 2015 р.
була підписана Дорожня карта партнерства у сфері
стратегічних комунікацій між секретарем Ради
національної безпеки й оборони України О. Турчиновим
і Генеральним секретарем НАТО Є. Столтенбергом.
Партнерство у сфері стратегічних комунікацій було
започатковано на офіційний запит Ради національної
безпеки і оброни України до департаменту публічної
дипломатії НАТО з метою підтримки української влади
в сфері стратегічних комунікацій та надання відповідних
консультацій. Партнерство також передбачає сприяння
розвитку культури стратегічних комунікацій України на
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інституціональному рівні, підтримку тісної співпраці
між країнами та розширення діяльності українських
громадських організацій [9].
Відзначимо, що серед цілей партнерства у сфері
стратегічних комунікацій на стратегічному рівні
виокремлено допомогу українській владі в розробці,
управлінні і реагуванні на поточні та майбутні виклики
безпеці через формування національної стратегії
стратегічних комунікацій, що впроваджується урядом.
На оперативному рівні виділимо проведення тематичних
семінарів і тренінгів для українських посадовців з
метою сприяння розумінню сутності стратегічних
комунікацій. Партнерство також передбачає розвиток
системи аналізу та моніторингу громадської думки
[9]. У документі визначено положення, що спрямовані
на створення цілісного підходу до сфери комунікацій
з боку українського уряду та забезпечення довіри до
національної комунікативної політики. На практичному
рівні, партнерство передбачає консультативну підтримку
українського уряду для розширення комунікаційних
можливостей, оскільки партнерство у сфері стратегічних
комунікацій має велике значення як для НАТО, так і для
України, так як Україна визнає важливість використання
стратегічних комунікацій для удосконалення націо
нальної доктрини з питань інформаційної безпеки [10].
Дорожня карта була розроблена для підвищення
рівня співпраці через поєднання національних
стратегічних цілей, державної політики та реформ, що
проводяться урядом України. Структура дорожньої
карти є ще одним кроком для зміцнення партнерства
НАТО з Україною в оборонній сфері. Зауважимо,
що пріоритетом України є реформування збройних
сил відповідно до стандартів НАТО, що дозволить
сформувати належну систему стратегічних комунікацій
України для підтримки та забезпечення національних
інтересів на міжнародній арені. Заходи партнерства у
сфері стратегічних комунікацій підтримуватимуть та
сприятимуть розвитку здатності України здійснювати
ефективні внутрішні та зовнішні комунікації, а також
допоможуть забезпечити тісну взаємодію між зацікав
леними урядовими та неурядовими акторами [10].
Відповідно до політики стратегічних комунікацій
НАТО, поняття зв’язків з громадськістю та публічної
дипломатії мають багато спільних ознак, зокрема
публічна дипломатія визначається комунікація з гро
мадськістю та інформаційно–пропагандистські зусилля,
спрямовані на підвищення обізнаності і налагодження
взаєморозуміння і підтримки політики, операцій і
діяльності НАТО, в коротко–, середньо– і довго
строковій перспективі, на додаток до національних
зусиль країн–партнерів НАТО. Беручи до уваги, що
під цивільними зв’язками з громадськістю розуміють
громадянську участь через засоби масової інформації
з метою інформування громадськості про політику,
операції і діяльність НАТО. Таким чином, комунікації
використовують для інформування громадськості про
політику та операції НАТО, щоб заручитися розумінням
і підтримкою громадськості [11].
Додамо, що зарубіжні дослідники стверджують,
що частина комунікаційної діяльності держави або
міжнародної організації у світі більшою мірою можна
назвати зв’язками з громадськістю, а ніж публіч
ною дипломатією, що передбачає тісну взаємодію
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громадськості та уряду, а також підтримку зовнішньою
та внутрішньою аудиторією урядових ініціатив. Таким
чином, існує необхідність визначити і зрозуміти кожен
елемент стратегічних комунікацій окремо, перш ніж
інтегрувати їх в концепції, політику або стратегії [11].
Директор Центру передового досвіду з питань
стратегічних комунікацій НАТО Я. Сартс наголошує, що
у сьогоднішньому мінливому інформаційному середо
вищі важливо мати інституцію, що здатна вирішувати
проблеми реагування НАТО на зростаючі виклики та
сприяти успішній реалізації єдиної політики організації.
Експерт зауважує, що Центр передового досвіду з
питань стратегічних комунікацій НАТО є установою,
яка здатна здійснювати регулярний аналіз сучасного
комунікаційного середовища і технологій, що впливають
на політичні процеси, а також визначати подальшу
комунікаційну політику НАТО [12].
Головнокомандувач об’єднаними збройними силами
НАТО в Європі з 2009 по 2013 рр. Д. Ставрідіс зазначає,
що в ХХІ ст. замість того, щоб будувати стіни для
створення безпечних зон, потрібно налагоджувати
комунікацію між міжнародними акторами за допомогою
соціальних медіа. Так як стратегічні комунікації
дозволяють протистояти загрозам сучасного глобального
суспільства, які включають піратство, кіберзлочинність,
тероризм. Крім того, розробка комплексного підходу
до стратегічного планування є важливим елементом
розвитку військового потенціалу Альянсу [13].
Представник відділу публічної дипломатії НАТО
Г. Нігус, у своїй промові на Київському міжнародному
комунікаційному форумі 2015 р., акцентує увагу на
тому, що НАТО знаходиться у новому комунікаційному
середовищі через значні зміни у сфері безпеки як на
сході , так і на півдні від Альянсу. Наразі міжнародні
актори активно використовують комунікацію як зброю,
а тому комунікаційна діяльність має стати невід’ємною
складовою планування зовнішньої політики, де врахо
вуються інтереси конкретної цільової аудиторії. Для
НАТО – це означає поєднання публічної дипломатії і
зв’язків з мас–медіа як у політичному, так і у війсь
ковому вимірі організації. Г. Нігус зазначає, що НАТО
значно збільшила свою присутність у медіапросторі
через поширення інформації про свою діяльність у
соціальних медіа та за допомогою телеканалу НАТО,
що дозволяє підвищити ефективність взаємодії з
зовнішньою аудиторією. При цьому класичні методи,
такі як виступи та інтерв’ю, конференції і семінари або
ж відвідування штаб–квартири НАТО залишаються не
менш важливими, ніж раніше [14].
Висновки. У сучасному світі активне використання
комунікативних технологій є невід’ємною складовою
зовнішньополітичної діяльності як держав, так і
міжнародних організацій. У цьому контексті НАТО
є прикладом міжнародної організації, яка активно
використовує можливості стратегічних комунікацій з
метою інформування, координації та підтримки рішень і
дій Північноатлантичного альянсу. Модель стратегічних
комунікацій НАТО передбачає скоординоване вико
ристання комунікативних технологій для підтримки
політики, операцій та досягнення цілей організації. До
головних функціональних характеристик даної моделі
належить активна участь НАТО в інформаційному
просторі, з використанням соціальних медіа і доступних
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комунікаційних платформах, для поширення важливих
повідомлень та оцінки громадської думки і моніторингу
мас–медіа. Центр передового досвіду з питань страте
гічних комунікацій НАТО виступає актором, що сприяє
зміцненню співпраці та розвитку потенціалу НАТО в
сфері стратегічних комунікацій. При цьому Україна
виступила ініціатором підписання Дорожньої карти
партнерства у сфері стратегічних комунікацій з метою
удосконалення власної інформаційної політики в умовах
ведення гібридної війни.
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Політико–інституційні механізми
удосконалення кризового менеджменту
Європейського Союзу
Досліджено політико–інституційні механізми реформування Спільної
безпекової та оборонної політики як інструменту кризового менеджменту
Європейського Союзу. Розкрито наявні структурні дефекти у механізмах
прийняття рішень, планування, координування та фінансування миротворчих
операцій Спільної безпекової та оборонної політики і показано їхній пагубний
вплив на розвиток ЄС як автономного безпекового актора. З’ясовано переваги
для кризового менеджменту ЄС від утворення європейської штаб–квартири
для планування та проведення операцій. Проаналізовано доцільність перегляду
механізму «Афіна» щодо фінансування миротворчих місій ЄС. Визначено
важливість використання механізму «Постійна структурна співпраця»
для поглиблення військового співробітництва серед країн–членів Спільноти.
Встановлено необхідність реалізації перспективних проектів – Бойових Груп та
створення бази спільних військових ресурсів з метою удосконалення кризового
менеджменту Європейського Союзу.
Ключові слова: Європейський Союз, Спільна безпекова та оборонна
політика, кризовий менеджмент, механізм «Берлін Плюс», концепт «Провідна
нація», європейська операційна штаб–квартира, механізм «Афіна», Постійна
структурна співпраця, Бойові Групи.

Спільну безпекову та оборонну політику (СБОП)
називають найслабшою ланкою європейського інтег
раційного проекту. Незважаючи на те, що формування
СБОП розпочалося в 1999 році, а у 2003 ЄС перейшов
Рубікон своєї традиційної діяльності і вступив у царину
військового кризового менеджменту, наразі ЄС все ще
залишається на маргінальних світових позиціях у сфері
безпеки та оборони. Високі прагнення, виражені у
деклараціях Спільноти, вступають у конфлікт із суворою
реальністю і поступово вичерпують свій мотиваційний
потенціал. Так звана «мілітаризація ЄС» спрямовувалась
на удосконалення інструментарію кризового менедж
менту CБОП для того, щоб ефективно реагувати на
сучасні безпекові загрози. Проте конструювання ЄС
як безпекового актора не відбувається без критичних
зауважень. Присутній певний ступінь розчарування
результатами СБОП, а політичні експерти говорять про
втому країн від галузі. Причини криються в дефектах
організаційної структури, обмежених фінансових і
технічних ресурсах, фрагментованості серед країн
Спільноти у питаннях повноважень та розвитку СБОП.
Ці фактори не дозволяють у повному обсязі реалізувати
потенціал галузі та відкрити нові горизонти перед
об’єднанням у сфері безпеки та оборони.
Мета даної статті – показати наявні політико–
інституційні обмеження Спільної безпекової та оборон
ної політики як інструменту кризового менеджменту
Європейського Союзу та дослідити механізми рефор
мування структурних дефектів галузі. Увагу приділено
до механізмів прийняття рішень, розвитку військових
засобів, планування, координування та фінансування
операцій з кризового менеджменту ЄС.
Проблемі необхідності реформування Спільної
безпекової та оборонної політики як інструменту
кризового менеджменту ЄС присвячені дослідження
М. Ассербург, А. Бйоркдаль, В. Вагнера, Дж. Греві,
Р. Кемпін, Д. Кеохана, П. Коутракоса, Дж. Ховорта.
Особливості планувальних механізмів СБОП розкрито
у працях Г. Квіля, Л. Сімона, Т. Тарді. Вплив обмеже
ного ресурсного потенціалу (військово–технічного,
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фінансового) на ефективність миротворчої діяльності
ЄС висвітлено у роботах Н. Вітні, Д. Кеохана, М. Хааса.
Про важливість створення європейського оборонного
ринку спільних військово–технічних ресурсів для заощад
ження витрат на оборону та для вирішення проблеми
дефіциту засобів кризового менеджменту ЄС пишуть
М. Ассербург і Р. Кемпін, Е. Гросс і А. Менон.
Дослідники С. Біскоп і Д. Фіотт, Е. Бейлз, А. Міс
сіролі наголошують на доцільності застосування меха
нізму «Постійна структурна співпраця» для збільшен
ня операційної здатності ЄС у миротворчій діяльності.
Про перспективи кризового менеджменту ЄС після
реформування механізму фінансування військових опе
рацій «Афіна» та створення європейської цивільно–
військової штаб–квартири для планування та прове
дення миротворчих місій розкрито у працях Е. Гросс
і А. Менона, А. Родт, Т. Тарді. Серед вітчизняних
дослідників проблемами функціонування СБОП займа
лися В. Бучик, Є. Рябоштан, В. Шатун.
Удосконалення механізму планування
Одна із основних проблем, з якою стикається
Європейський Союз у миротворчій діяльності, полягає у
відсутності операційної штаб–квартири для планування
та проведення операцій, що зменшує потенціал ЄС як
кризового менеджера. Для усунення цієї інституційної
прогалини у розпорядженні ЄС три спеціальні
механізми [8, c. 10], однак, як засвідчує практика їхнього
застосування, вони не спроможні у повному обсязі
компенсувати дефекти організаційної структури СБОП.
Перший механізм (так звана «Берлін плюс»
опція1) дозволяє ЄС покладатися на планувальні
(Штаб–квартира
Верховного
головнокомандувача
об’єднаних збройних сил НАТО в Європі2), командні
(Генерал НАТО може бути призначеним Командиром
операції ЄС) та операційні (військові засоби) ресурси
Північноатлантичного альянсу для проведення операцій
кризового менеджменту. З метою удосконалити
механізми координації між СБОП та НАТО сформовано
невеликий планувальний центр ЄС у Штаб–квартирі
Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі,
а представник НАТО бере участь у засіданнях Війсь
кового штабу ЄС [15, c. 66]. Опція «Берлін плюс»
двічі застосовувалась у військових операціях ЄС на
1
Даний планувальний механізм ЄС успадкував від Західно
європейського Союзу. У Берлінській декларації НАТО (1996)
було прописано процедуру використання військових ресурсів та
структур НАТО для миротворчої діяльності Західноєвропейському
Союзу. Протягом 2002–2003 років НАТО та ЄС підписали
комплексний пакет договорів у сфері безпеки, відомі як «Берлін
Плюс», в яких, з метою уникнути дублювання ресурсів між двома
безпековими організаціями, ЄС надавався доступ до планувальних
та операційних можливостей НАТО для проведення операцій
кризового менеджменту. Крім того, договорами передбачалися
обмін стратегічною інформацією між ЄС та НАТО, проведення
консультацій між організаціями з питань кризового менеджменту,
прописувалась система моніторингу, повернення та відкликання
військ та засобів НАТО із місій ЄС [4, c. 1–2].
2
Англомовна абревіатура SHAPE – Supreme Headquarters
Allied Powers Europe. Штаб–квартира розташована в Монсі
(Бельгія) під керівництвом Верховного Головнокомандувача
Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, як правило, амери
канського генерала. Його заступник (DSACEUR – Deputy Supreme
Allied Commander Europe), європейський генерал, у відповідності
до «Берлін Плюс» домовленостей, може бути призначений
Командиром автономних миротворчих операцій Європейського
Союзу [24, c. 15].
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Балканах – «Конкордія» (2003) у Республіці Македонії
та «Алтея» (2004) у Боснії та Герцеговині.
Проте дослідники наголошують, що використання
механізму «Берлін Плюс» не є панацеєю від
структурних обмежень СБОП в кризовому менеджменті
[24; 25]. Основні недоліки механізму «Берлін плюс» –
політичного характеру та пов’язані з труднощами
у координації спільних дій НАТО та ЄС. Згідно з
процедурою, прописаною у Берлін Плюс домовленостях,
для отримання доступу ЄС до ресурсів НАТО необхідна
згода усіх членів Північноатлантичного Альянсу. Як
наслідок, вето однієї країни (нагадаємо, що інституційне
членство НАТО та ЄС все ж відрізняється) може
заблокувати увесь імплементаційний процес. Саме так
трапилося під час миротворчої операції ЄС «Конкордія»,
коли Туреччина, з огляду на конфліктний трикутник
Туреччина – Кіпр – Греція, загальмувала процес прий
няття рішення про використання ресурсів НАТО в
місії ЄС, а отже, вплинула на перебіг проведення самої
операції [23, с. 7–8].
По–друге, механізм «Берлін Плюс» не розкриває
потенціалу ЄС як автономного кризового менеджера.
Використання Штаб–квартири та військово–технічних
ресурсів Північноатлантичного Альянсу в миротворчих
операціях СБОП, а також присутність цивільних
спеціалістів НАТО перешкоджало утвердженню ЄС як
незалежного безпекового актора [10, c. 131–132]. Крім
того, миротворчі місії ЄС «Конкордія» та «Алтея»
показали залежність СБОП від НАТО, адже вони
відбувалися після уже проведених військових операцій
НАТО у цих країнах, а тому, як пише дослідник
Л. Сімон, невідомою залишається можливість засто
сування даної планувальної опції до інших сценаріїв
кризового менеджменту та сумнівною видається роль
власне ЄС у розв’язанні цих конфліктів [24, c. 31].
По–третє, простежувалися труднощі координа
ційного характеру. Європейці, зокрема, нарікали на
обмежений обмін інформацією між ЄС та НАТО під час
проведення обох спільних операцій. Дослідники пишуть
про конкуренцію між двома безпековими організаціями.
Замість того, щоб доповнювати одна одну, ЄС та
НАТО боролися за вплив, за право вважатися головним
безпековим провайдером [24, c. 31].
Другий механізм в арсеналі ЄС для проведення
миротворчої діяльності – Концепт «Провідна нація»1.
Він був розроблений Європейською Радою в 2002 році
для забезпечення доступу СБОП до операційних
ресурсів однієї зі своїх країн–членів, яка готова
надати у розпорядження ЄС власну штаб–квартиру
для планування та проведення операції [5, c. 6]. Такі
операційні штаб–квартири наявні у п’яти державах ЄС –
у Франції (Монт–Валер’ян), Великобританії (Норсвуд),
Німеччині (Потсдам), Італії (Рим) та Греції (Ларісса)
[24, c. 15]. Концепт «Провідна нація» застосовувався
при проведенні шести військових операцій ЄС: Франція
надала власні операційні ресурси для місії «Артеміс»
у ДР Конго (2003) та «ЄВРОФОР Чад/ЦАР» (2008–
2009); для операції «ЄВРОФОР ДР Конго» (2006)
використовувалась німецька штаб–квартира; морська
операція «Аталанта» у сомалійському узбережжі
1
Концепт «Провідна нація» (в англомовній літературі –
framework/lead–nation, nation–cadre) використовується в ООН та в
інших міжнародних організаціях для миротворчої діяльності.

318

Гілея

(триває з 2008 року) координується Великобританією;
Греція виконувала функцію «провідної нації» під час
місії «ЄВРОФОР ЦАР» (2014), а Італія – в морській
операції «Софія» у Південному Середзеномор’ї (триває
з 2015 року).
Планувальний механізм «Провідна нація» служить
альтернативою до використання ресурсів НАТО. Проте
науковці говорять про наявність недоліків і стосовно
цього варіанту [22, c. 95–96]. Зважаючи на структурні
дефекти кризового менеджменту ЄС, «провідній
нації» доводиться власними ресурсами заповнювати
наявні прогалини СБОП, беручи на себе левову частку
витрат фінансового та військово–технічного характеру,
виступаючи, фактично, у ролі головнокомандувача
миротворчої місії. Кожна з країн ЄС визначає власний
внесок у фінансову, військову та технічну складову
операції СБОП. Однак на практиці розміри інвестицій у
спільну миротворчу справу Спільноти суттєво різняться
між країнами ЄС, і частка внеску «провідної нації» іноді
досягає 80% (як, наприклад, внесок Франції в операцію
«Артеміс») від усіх наданих військових та фінансових
засобів. Такий стан речей породжує запитання, чи це
була власне місія ЄС як міжнародної організації чи
однієї з її країн–членів під європейським прапором.
Таким чином, даний планувальний механізм може
ставити ЄС у залежність від певної «провідної нації»,
яка погоджується компенсувати структурні дефекти
СБОП, а це, в свою чергу, загрожує ЄС перетворитися
у заручника інтересів окремих членів об’єднання, які
можуть використовувати наднаціональні інструменти
для реалізації національних цілей.
Дослідники, порівнюючи апробацію механізмів
«Берлін Плюс» та «Провідна нація» в миротворчій
діяльності ЄС, вказують, що в цілому, процес пла
нування та імплементації мандату місії відбувається
більш узгоджено при використанні ресурсів НАТО у
відповідності до Берлінських домовленостей [23, c. 8].
Тим не менш, на практиці простежується тенденція
до уникнення Брюсселем можливості активації цього
планувального механізму. Військові операції «Конкордія»
(2003) та «Алтея» (2004) залишаються поки що єдиними
прикладами співпраці ЄС з НАТО. Незважаючи на
ефективність дій ЄС як безпековго актора у цих
миротворчих місіях, ЄС віддає перевагу невеликим авто
номним операціям, хоча вони й пронизані численними
планувальними та координаційними огріхами. Пріори
тетність механізму «Провідна нація» може свідчити про
важливість для ЄС не залежати від інших безпекових
організацій у сфері кризового менеджменту.
Для реалізації миротворчих амбіцій ЄС існує
можливість застосувати ще одну опцію – використати
цивільно–військовий Операційний Центр Військового
штабу ЄС. Він складається з групи експертів і дозволяє
планувати та координути проведення невеликих
операцій чисельністю до 2000 чоловік. За наявності
рішення Європейської Ради Операційний Центр
перетворюється на Штаб–квартиру операції [21]. Даний
механізм вважається компромісом, «другим найкращим
варіантом», досягнутим на переговорах у Тервурені
(Бельгія) в 2003 році на «з’їзді чотирьох» – Франції,
Німеччини, Бельгії та Люксембургу. Зустріч відбувалася
в умовах «трансатлантичної кризи солідарності», що
виникла внаслідок інтервенції американських військ
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до Іраку, яку не підтримали деякі європейські країни,
зокрема Франція та Німеччина.
На Тервуренській зустрічі обговорювалась можли
вість створення європейської штаб–квартири для
планування та проведення автономних операцій ЄС
без допомоги НАТО чи використання ресурсів однієї
з держав ЄС [11, c. 26–27]. Однак цю пропозицію
відхилили інші країни–члени ЄС, оскільки вона
сприймалась як потенційна загроза майбутньому
НАТО. Варто також зазначити, що ЄС у своїй
миротворчій діяльності жодного разу не покладався на
послуги Операційного центру, що може свідчити про
неохочість держав ЄС розвивати автономні структури у
сфері безпеки та оборони [15, c. 68].
Про необхідність створити штаб–квартиру ЄС
часто пишуть науковці, які вбачають у ній засіб
зцілення «структурного паралічу» СБОП, що дозволить
ЄС звільнитися від залежності НАТО чи впливу
окремих країн Спільноти на перебіг миротворчої
діяльності [24, c. 8]. Формування цивільно–військової
штаб–квартири не потребує значних інституційних
інновацій та фінансових витрат. Імплементація проекту
ґрунтується на використанні уже існуючих структур:
Військового штабу ЄС, Директорату з кризового
менеджменту та планування, Штабу Верховного
головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі. Ініціативи
з цього питання як окремих країн, так і європейських
інституцій блокуються незмінною позицією деяких
держав ЄС, передусім групи «Атлантистів» на чолі
з Великобританією, що категорично виступає проти
дублювання структур та функцій НАТО. Тим не менш,
вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС відкриває
нові перспективи з розгляду цього питання.
Удосконалення механізму фінансування
Відповідно до Статті 41 Договору про Європейський
Союз, «витрати на операції військового або оборонного
характеру не фінансуються бюджетом ЄС. <…> Вони
покриваються з бюджетів держав–членів за шкалою
валового національного продукту, окрім випадку, коли
Рада, діючи одностайно, вирішить інакше. Держави–
члени, представники яких зробили у Раді формальну
декларацію згідно зі Статтею 31 [про утримання від
участі], не зобов’язані робити внесок у фінансування
витрат на операції військового або оборонного
характеру» [20, c. 37]. Отже, ЄС не забезпечує
фінансування військових операцій об’єднання, а витрати
покладаються на бюджети держав–учасників відповідної
миротворчої місії, що призводить до пасивності країн в
операціях кризового менеджменту СБОП [1; 26].
У 2004 році Європейська Рада ухвалила фінансовий
механізм правил та преференцій у сфері кризового
менеджменту під назвою «Афіна», відповідно до якого
цивільні місії ЄС фінансуються у повному обсязі із
бюджету Європейської Комісії, натомість витрати
на операції військового чи оборонного характеру й
надалі покриваються або внесками країн, чиї війська
безпосередньо беруть участь в миротворчій діяльності
ЄС, або на основі відрахувань, пропорційних до
ВВП країн–членів об’єднання, або у відповідності до
спеціальної процедури, встановленої Європейською
Комісією [7].
Відповідно до механізму «Афіна» передбачено
також розрізнення між категоріями «спільні» та
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«індивідуальні» витрати у військових операціях
СБОП [7, с. 1–2]. Перша група охоплює видатки на
функціонування штаб–квартири (зарплата, витрати
на транспорт та комунікацію, оплата праці місцевому
найнятому персоналу, тощо) і підтримку військових
(інфраструктура та медичне забезпечення). Вона
покривається спільними коштами усіх країн, що беруть
участь в операції. Натомість категорія «індивідуальних
витрат» включає видатки на утримання військових,
озброєння, логістику, тощо. Тут діє принцип «costs
lie where they fall», тобто кожна країна платить за
свої витрати в операції1. Як правило, фінансування
військових операцій за допомогою механізму «Афіна»
покриває тільки 10% загальних витрат на миротворчу
місію, а отже, основний фінансовий тягар лягає на плечі
учасників операції.
Можливість забезпечити стабільне та на високому
рівні фінансування операцій – ключ до їхньої ефек
тивності та політичної автономності СБОП. Фінансовий
аспект лежить в основі скромних апетитів ЄС у
миротворчій діяльності. СБОП не має імунітету від
економічних негараздів країн Спільноти, внаслідок
чого виникають складнощі у пошуку ресурсів, що
позначається на композиції мандату та тривалості
перебування
європейських
миротворців.
Спроби
перегляду механізму «Афіна» для збільшення бюджету
на військові операції зазнали невдачі2. Зважаючи на те,
що головні операційні витрати завжди припадають на
найбільш розвинені країни ЄС, чиниться опір з їхньої
сторони, оскільки вони не хочуть перетворюватися
на «гаманець Європи» і прагнуть бачити більш
активну політику у цій галузі зі сторони інших держав
об’єднання.
Удосконалення механізму прийняття рішень
Слід відзначити, що синтез інтерговернменталізму
та одностайності при голосуванні характеризує процес
прийняття рішень в ЄС з питань Спільної безпекової
1
Такий принцип фінансування миротворчої діяльності
діє також у НАТО. Натомість ООН користується механізмом
«assessed contributions» (оціночних внесків), відповідно до
якого значна частина витрат покривається постійним бюджетом
організації, що формується на основі обов’язкових внесків її
учасників. Принципи формування бюджету ООН на проведення
миротворчої діяльності сформовано в 1963 році на окремій основі
від загального бюджету ООН. Внески учасників вираховуються
за політичними (постійне місце в Раді Безпеки) та економічними
(розмір ВВП) критеріями. Бюджет формується на щорічній основі.
Водночас, бюджет кожної операції враховує операційні витрати
(транспортування військ і техніки), виплату зарплат офіцерам
поліції і цивільному персоналу. Відшкодовуються витрати
країнам–учасникам місії відповідно до формули 1.028 $ на особу
в місяць плюс додаткові кошти за використання спеціалізованої
техніки (гелікоптери). Відшкодування не покривають усіх витрат
на військову техніку. Тим не менш, країни отримують кошти за
участь у миротворчій діяльності, що приваблює їх до подальшої
співпраці. У 2013 році 81% миротворчого бюджету ООН
покривали внески США, країн ЄС, Японії, Канади та Австралії
[26, c. 1–4].
2
У 2014 році вшосте на порядку денному Європейської
Ради розглядалося питання перегляду механізму «Афіна». Перед
засіданням були очікування, що вдасться зменшити тягар витрат
країнам за їхню участь у миротворчій діяльності ЄС. Проте
зустріч перетворилася на «дипломатичну війну» між Францією,
головним прихильником збільшення спільного бюджету, та Вели
кобританією, провідним опонентом цієї ініціативи. У підсумку,
Франція погодилася на умови Великобританії не зменшувати
чинний бюджет ЄС на миротворчу діяльність [19].
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та оборонної політики1. Національна безпека є сферою
виняткової відповідальності кожної з держав ЄС, а
СБОП покликана тільки координувати спільні інтереси
країн у цій галузі. Досить обмеженою залишається роль
наднаціональних органів ЄС, насамперед Європейського
Парламенту та Комісії, у питаннях безпеки та оборони2.
Опція кваліфікованої більшості при голосуванні й досі
залишається недоступною, незважаючи на її потенційну
вигоду для законодавчого процесу. Голосування
кваліфікованою більшістю дозволяє уникнути вето
певних країн–членів об’єднання, що паралізує увесь
політичний процес та розвиток галузі.
Великі сподівання політичних аналітиків щодо
розвитку СБОП покладалися на запроваджений Ліса
бонським договором механізм «Постійної структурної
співпраці»3, принципи дії якого в СБОП нагадують
функціонування Європейського валютного союзу,
тобто дозволяють групі країн поглибити військову
інтеграцію в межах ЄС, не впливаючи водночас
на безпекову політику інших держав Спільноти [3,
c. 5–6]. Дана процедурна інновація доступна «для
держав–членів, військовий потенціал яких задовольняє
визначені критерії, та які взяли одна щодо одної
більш тісні зобов’язання в цій сфері з огляду на
найбільш відповідальні місії» [20, c. 39]. Деталізований
список вимог до участі держав ЄС у «Постійній
структурній співпраці» надається у Протоколі–додатку
№10 до Лісабонської угоди. Він включає наступні
положення: «підвищувати свій оборонний потенціал
через розширення національних внесків та участі у
багатонаціональних силах, в основних європейських
програмах оснащення та в діяльності Європейського
оборонного агентства у сфері розвитку оборонного
потенціалу, досліджень, закупівель та озброєння» [20,
c. 276]. Таким чином, для реалізації політики кризового
менеджменту «Рада може довірити виконання місії групі
держав–членів, що мають необхідний потенціал та намір
взяти на себе такі повноваження» [20, c. 39].
Мета запровадження механізму «Постійна струк
турна співпраця» полягала у необхідності збільшити
операційну здатність СБОП, надаючи можливість кожній
державі відмовитися від участі у проведенні операції
ЄС, не впливаючи при цьому на загальний перебіг
кризового менеджменту Спільноти [3, c. 6]. Таким
чином, завдяки «Постійній структурній співпраці» не
створюються законодавчі перешкоди для тих країн,
які виявили бажання розвивати СБОП та брати участь
у миротворчій діяльності ЄС. Варто наголосити, що
1
Дослідник Дж. Ховорт характеризує процес прийняття
рішень у СБОП терміном «наднаціональний інтерговерн
менталізм», оскільки провідна роль в інституціях ЄС відводиться
позиціям національних урядів, які з обережністю ставляться
до питання делегування частини національного суверенітету
наднаціональним органам у сфері безпеки та оборони [12, c. 2].
2
Науковець Д. Кеохан зауважує, що потенціал ЄС як
кризового менеджера прямо пропорційний ступені когерентності
між державами та інституціями ЄС. Однак складна інституційна
структура СБОП призводить до виникнення адміністративних
суперечностей та навіть конкуренції між органами ЄС, що прояв
ляється насамперед в «інституційних війнах» між Секретаріатом
Ради та Комісією [13, c. 206].
3
Положення про «Постійну структурну співпрацю» (англ.
Political structured cooperation) регулюють Статті 42(6), 44, 46
Договору про Європейський Союз, а також Стаття 329 (2)
Договору про Функціонування Європейського Союзу [20].
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держави ЄС поки що не вдавалися до «активації»
інструменту «Постійна структурна співпраця». Тим не
менш, даний механізм, де–факто, відображає існуючу
практику в СБОП, оскільки не всі країни беруть
участь в миротворчих місіях ЄС. Таким чином, можна
стверджувати, що механізм «Постійна структурна
співпраця» працює, однак він не сприяє поглибленню
військового співробітництва між державами ЄС, про що
говориться у статтях Лісабонського договору.
Удосконалення механізму розвитку військових засобів
Дослідники С. Біскоп і Д. Фіотт описують ЄС
як «Залежні Штати Європи» з тієї причини, що
рішення, які ухвалюються в СБОП, все менше
виражають стратегічні пріоритети; натомість, вони
підкреслюють наявні військові обмеження [2, c. 14].
Причини такого стану речей криються як у постійному
скороченні державних видатків на оборону4, так і у
фрагментованості оборонного сектору країн ЄС, що
перешкоджає розвитку спільної системи логістики,
знижує боєздатність військ у спільній миротворчій опе
рації, призводить до значних національних фінансових
витрат на оборону з утримуванням великої кількості
однакових за призначенням військ та закупівлею
однакової військової техніки [14, c. 82]. Тому науковці
звертають увагу політиків на доцільність об’єднання
військових ресурсів країн ЄС задля зменшення бюд
жетних навантажень та покращення матеріально–
технічного забезпечення сфери оборони [18].
У 2010 році на Гентському з’їзді Міністрів оборони
держав ЄС було затверджено Концепт «pooling
and sharing». Ця програма передбачає створення
спільної бази ресурсів оборонного компексу країн
ЄС. Результатом ініціативи виступають десятки проектів
щодо спільної закупівлі та користування гелікоптерами,
сателітними установками, медичними польовими
госпіталями [9, c. 33–34]. Дослідники пишуть, що
програма «pooling and sharing» варта уваги та подаль
шого розвитку, проте вона не здатна нівелювати
скорочення оборонного бюджету більшості держав ЄС,
і поки що її результати не виправдовують покладених
сподівань. Поглиблення військової співпраці та спільні
4
Тільки 4 країни ЄС (Великобританія, Польща, Греція та
Естонія) у 2016 році виконали вимогу НАТО щорічно витрачати
на оборону щонайменше 2% свого ВВП. Експерти зазначають,
що військова техніка (насамперед літаки, гелікоптери, сателітні
установки) перетворюється на раритетні засоби для усіх
європейських країн, створюючи колективну проблему нестачі
ресурсів. Це призводить до зниження готовності/можливості
держав ЄС брати участь у миротворчих операціях. Внаслідок
скорочення програм військово–промислового сектору, ключові
компоненти оснащення, технології та сировинні матеріали
імпортуються за межі Європи. Як наслідок, оборонний комплекс
Європи втрачає свою унікальність. Європейські політики
поставлені перед складним вибором: або збільшувати видатки
на сферу оборони, призводячи до зростання національного
боргу та ризикуючи втратити підтримку громадськості, або
зменшити державні інвестиції в оборону, пришвидшивши процес
занепаду галузі та наражаючи державу на безпекові загрози.
Європейський військово–промисловий комплекс перебуває у
стадії занепаду протягом тривалого часу, і ця тенденція навряд
чи суттєво зміниться у майбутньому, навіть попри російську
агресію в Україні та стратегічну переорієнтацію США в Азійсько–
Тихоокеанський регіон [2]. В цілому, члени ЄС не відчувають
прямої загрози безпеки своїм країнам. Основне занепокоєння
викликає фізична безпека їхніх громадян, пов’язана із посилен
ням діяльності кримінальних структур та терористичних атак
[6, c. 19].
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проекти відбуваються насамперед на міждержавній
основі1, у той час як більшість європейських ініціатив
«pooling and sharing» пов’язані з маргінальними
проектами у сфері тактичного оснащення. Отже,
потенціал цієї програми значний, однак у ній мають
місце політичні аспекти зближення держав ЄС у
військовій сфері.
ЄС не використовує потенціал ще одного механізму
розвитку військових засобів. У 2004 році Європейська
Комісія ухвалила Концепт Бойових Груп – військових
загонів швидкого реагування під юрисдискцією
Європейської Ради, що складаються із 19 батальйонів,
чисельністю приблизно у 1500 чоловік кожен, для участі
у кризовому менеджменті СБОП2. З 2007 року в ЄС
на постійній основі перебувають дві Бойових Групи,
сформованих за регіональним принципом, яких через
пів року змінюють інші дві, що за задумом дозволяє ЄС
проводити дві операції швидкого реагування одночасно
[16, c. 5]. Незважаючи на те, що Концепт Бойових
Груп було затверджено ще в 2004 році і з того часу ЄС
провів більше тридцяти миротворчих місій, жодна з
Бойових Груп не брала у них участі, хоча операції ЄС
характеризуються нестачею військових та техніки. Тому
Бойові Групи залишаються «віртуальним» військовим
інструментом СБОП, майбутнє якого залежить від
політичних факторів – готовності держав використати
військову одиницю, підпорядковану ЄС.
Висновки. Для ефективної конвертації декларативних
тверджень у практичні досягнення, увесь апарат
кризового менеджменту повинен працювати як єдиний
механізм. Зусилля ЄС у сфері безпеки та оборони
часто зводяться нанівець через патології у структурах
планування та командування, обмежених військових
ресурсах, відсутності належного фінансування операцій.
Тим не менш, ЄС продовжує слідувати принципу,
«якщо механізм не поломаний і хоч якось та працює,
не потрібно його ремонтувати», заплющуючи очі на
численні факти очевидних структурних дефектів.
Планувальні механізми «Берлін плюс» та «провідна
нація» не продемонстрували переконливих результатів
власної надійності під час миротворчої діяльності, а
тому створення автономної європейської Операційної
штаб–квартири відкриває нові перспективи розвитку
кризового менеджменту ЄС. До інгредієнтів успішного
реформування СБОП належать також перегляд механізму
1
Плідними вважаються проекти співробітництва Франції
та Німеччини, які заощаджують кошти шляхом спільного
утримання військових гелікоптерів та тренування пілотів. Іншими
прикладами кооперації виступають утворення морської штаб–
квартири «БЕНІЛЮКС», німецько–голландська аеромобільна
бригада під німецьким командуванням, англо–голландські
ініціативи з виробництва сучасних підводних човнів.
2
Концепт Бойових Груп розроблявся на основі отриманого
досвіду від участі в перших військових операціях ЄС на
Балканах та в Африці. Операція «Артеміс» (ДР Конго, 2003)
продемонструвала, що військовий контингент, чисельністю
у дві тисячі чоловік, може бути ефективним для виконання
завдань кризового менеджменту. Композиція кожної Бойової
Групи – це прерогатива її учасників. «Класична» Бойова Група
ЄС складається із штаб–квартири військових сил, механізованої
піхоти, наступальних підрозділів, допоміжних компонентів
(медичних, логістичних частин), а також відповідних авіаційних,
морських та спеціальних технічних засобів. Деякі дослідники
вбачають у Бойових Групах (за умови збільшення чисельності,
оснащення та об’єднання батальйонів) прототип майбутньої
європейської армії [17].
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«Афіна» щодо збільшення фінансування військових
операцій ЄС, використання механізму «Постійна струк
турна співпраця» та принципу кваліфікованої більшості
при голосуванні з питань безпеки та оборони. Важливо,
щоб СБОП реалізовувала свій наявний потенціал шляхом
імплементації перспективних проектів – Бойових Груп
та створення бази спільних військових ресурсів. Проте
ці зміни тісно пов’язані з визнанням країн–членів ЄС
необхідності незалежної та самодостатньої європейської
політики у сфері безпеки та оборони. Наразі, ЄС зали
шається на маргінальних позиціях у світовому кризовому
менеджменті, а СБОП вважається найслабшою ланкою в
європейському інтеграційному проекті.
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Political and institutional mechanisms to improve
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The paper aims at explaining the importance of reforming the political and
institutional mechanisms of the Common Security and Defence Policy of the European
Union. The article reveals the current structural shortcomings that prevent the EU
from effective planning, coordinating, conducting, and financing the peacekeeping
activity. The task is to consider benefits for the EU crisis management from creating
the permanent EU Headquarter. The author indicates the necessity to review the
«Athena» financing mechanism as well as to rely on the «Permanent Structured
Cooperation» mechanism in order to deepen the EU military integration. The article
highlights the impact of «pooling and sharing» initiative on the European defence
industry and also points out why the EU should find a use for the Battle Group Concept
in its crisis management activity.
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Патріотичні партії сучасного ЄС:
особливості інституційного дизайну
Розглядається специфіка інституційної трансформації політичних
партій патріотичного спрямування у країнах сучасного ЄС, вивчається
модель пристосування правих політичних сил до процесів департизації та
деідеологізації суспільства. Встановлюються особливості інтеграції різних
політичних сил в межах проектів національного протесту. Розглядається
технології інституційної мімікрії у процесах адаптації до зміни парадигми
політичної участі громадян у країнах сучасного ЄС. Обґрунтовується
актуальність патріотизму та поширення правих настроїв для країн сучасної
Європи. З’ясовується значення проблем міграції, загроз національним
інтересам, геополітичних зсувів для стану громадської думки і симпатій
політично нейтральних громадян. Оцінюється інституційна спроможність
правих та патріотичних сил. Метою статті є встановлення специфіки
патріотичних політичних партій сучасної Європи у контексті їх інституційної
еволюції. Аналізуються можливості швидкого переходу патріотичних партій
від маргінального стану до стану правлячих чи урядових сил. Досліджується
значення організаційного ядра правих політичних сил як чинника високої
адаптивності щодо зміни політичної ситуації. Робиться висновок стосовно
кінцевого пункту еволюції інституційної форми правих та патріотичних
політичних сил в сучасній Європі. Обґрунтовується значення кількісного та
якісного аналізу електоральних результатів для оцінки інституційної еволюції
патріотичних партій. Встановлено перспективний вплив присутності
патріотичних сил в органах місцевого самоврядування і державного управління.
З’ясовано способи, за допомогою яких патріотичні сили активно намагаються
здобути популярність широких верств населення. Акцентовано увагу на
чинниках забезпечення міцності електорального ядра правих політичних сил ЄС.
Ключові слова: патріотичні партії, політичний спектр, націоналізм,
народна партія, інституційний дизайн.
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Сучасна партологія перебуває перед непростим
викликом перегляду класичних концепцій та пошуку
рішень для політичних сил з метою їх підвищення
і спроможності зростання громадської активності.
Поняття масової партії дедалі більше ставиться під
сумнів у академічному та експертному спів товаристві.
Політичні науки намагаються визначити джерела й
ресурси мобілізаційної спроможності неформальних
громадських рухів індивідуальної та мережної полі
тичної участі. В цьому контексті питання розвитку
патріотичних політичних сил виходить далеко за межі
суто ідеологічних дискусій. Все більшої актуальності
набуває питання широкого розуміння незалежності
партій від їх атрибутивної ідейної акцентуації, тобто
номіналізації ідеологічного спектру в назві партії.
Тема політичного патріотизму стає дедалі більш
актуальною та поширеною для багатьох країн сучасної
Європи. Проблеми міграції, загроза національним
інтересам, геополітичні зсуви, впливають на стан
громадської думки та симпатії індиферентних або
нейтральних громадян. Ренесанс правих політичних сил
у сучасній Європі зумовлений хвилеподібним розвитком
конфігурації партійних систем і парламентських форм
правління, в яких гегемонія однієї частини політичного
спектру (лівих, екологістських партій тощо) змінюється
домінуванням консервативних й народних політичних
сил. Специфіка інституційної конфігурації патріотичних
політичних сил сучасного ЄС заслуговує на увагу через
особливу роль, яку зіграли партії і політичні групи
даного спрямування у Революції Гідності в Україні.
Під особливостями інституційного дизайну патріо
тичних політичних сил сучасні політологи (див.
С. Ніколені [18]) розуміють не лише їх організаційну
структуру, але й значення і роль у політичній системі
кожної країни ЄС в цілому. Важливим питанням
наукового пошуку є функція політичних сил у кожному
суспільстві, зміст якої може ранжуватися (залежно від
національних традицій та політичного спектру) від суто
репрезентативної до комунікаційно–артикуляційної.
Ключовим параметром є їх значення стосовно нагальних
суспільних проблем, які раніше були за межами
активного суспільного обговорення.
Проблеми інституційного дизайну сучасних політич
них партій вивчають як вітчизняні, так і зарубіжні вчені.
Зокрема, Т. Астахова розкрила конституційно–правовий
аспект діяльності політичні партії в системі інститутів
громадянського суспільства [1], О. Віннічук вивчає
інституційний дизайн лобізму в умовах демократії [2],
Н. Колісніченко розкриває політичні партії як основний
інституційний канал рекрутування та підготовки
суб’єктів політичної діяльності [4], О. Стойко досліджує
консервативні партії Східної Європи [8], Н. Девінз
та Е. Девід встановлюють обмеження інституційного
дизайну поляризації партій [9], Дж. К’юпер розкриває
інституції глобальної демократії [17], Б. Нванкво вивчає
інституційний дизайн африканських демократій [19].
Однак, існує потреба в уточненні специфіки інституцій
ного дизайну патріотичних політичних сил сучасного
ЄС, їх функціонального значення у межах політичної
системи окремих країн та європростору в цілому.
Метою статті є встановлення специфіки розвитку
патріотичних політичних партій сучасної Європи у кон
тексті їх інституційної еволюції.
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Інституційна еволюція партій сучасного ЄС
пов’язана, передусім з консолідацією носіїв правих
настроїв у суспільстві. З цієї причини праві політичні
партії Європи тяжіють до міжнародної співпраці з
метою вибору тактики для інституційної компенсації
за умов порівняно невеликої популярності. На цій
основі сучасні націоналістичні праві партії Європи
стають комунікаційними осередками, які визначають
підготовку політичних кампаній партійних лідерів.
Згідно з аналітичним матеріалом В. Хейл, у червні
2016 року відбулася зустріч представників австрійської
Партії Свободи і Французького національного фронту
Марін Ле Пен, які провели акцію «Патріотична
весна». У 2016 році такий захід відбувся вже вдруге
поспіль. Його очолив лідер австрійської партії Свободи
Хайнц–Крістіан Страхе. Також до неї приєдналися
партія «Альтернатива для Німеччини», яку очолює
Фрауке Петрі. Лідери європейських правих партій
зустрілися на горі Зукшпіце, яка є найвищою горою
в Німеччині. Серед інших учасників у акції брали
участь представники Нідерландської партії Свободи та
Бельгійської партії фламандців [11].
Інституційна еволюція сучасних європейських
правих партій також пов’язана з метою залучення
уваги до своєї діяльності. Політичні партії ЄС
правого спрямування нерідко влаштовують показові
судові процеси, залучаються до публічної презентації
резонансних політичних справ. В цілому можна
стверджувати, що загальне середовище партійної
системи ЄС не є сприятливим для правих і патріотичних
політичних сил. Про це, зокрема, неодноразово заявляв
одіозний бельгійський політик Франк Крейелман.
Поряд з цим, в окремих країнах ЄС, які мають
особливе ставлення до Союзу, існують вкрай протилежні
тенденції. Як вважає британська дослідниця Д. Фостер,
День народження королеви Великобританії відкрив
новий вид прояву патріотизму: вуличні вечірки стали
основою для підвищення націоналізму середнього класу.
Значного поширення набуло вшанування звичаїв часів
Британської Імперії [10].
Прикметною рисою інституційної еволюції євро
пейських правих політичних сил стає їх діяльність
щодо акумулювання та використання загальних
патріотичних настроїв у суспільстві. У таких країнах,
як Великобританія, Бельгія, Іспанія властивістю
соціальної активності громадян є добровільні збори
під час національних свят, використання національної
символіки, тощо. За таких умов праві політичні сили
намагаються якомога повніше використати «стихійний,
неорганізований» патріотизм. З цією метою вони
застосовують інституційну мімікрію – перетворюються
на громадські рухи, намагаються продемонструвати
близькість своїх позицій до позицій простих громадян.
Як свідчить приклад Великобританії, «британський
націоналізм середнього класу має дві сторони. По–
перше, крайньо праву, представлену у карикатурній
формі футбольними вболівальниками з англійськими
національними прапорами і, по–друге, прояви правих
поглядів середнього класу, зокрема, святкування дня
народження королеви на фоні британського прапору.
Ці два види націоналізму не є повністю ізольованими.
Перший є відверто расистським, інший виступає з апо
логетикою Британської Імперії. Апологети Британської
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Імперії серед британського середнього класу уникають
критики колоніальної історії Британії. Стверджується,
що якщо декілька років тому британські патріоти
були б висміяні, то тепер тренд демонстрації проявів
націоналізму є загальнопоширеним» [10].
Нерівномірність поширення націоналістичних й
патріотичних настроїв у суспільстві змушує праві
патріотичні сили Європи гнучко реагувати на зміну
громадської думки й використовувати моменти поси
лення правих настроїв. Розрізнення націоналістичних
й патріотичних ідейних переконань в багатьох випад
ках є суто умовним. Тому однією з рис інституційної
еволюції правих та патріотичних політичних сил є
зменшення акценту на ідеологічних і доктринальних
положеннях. Перехід до популістських гасел відбу
вається незважаючи на традиційну для консерваторів
поміркованість у соціальних питаннях. Навіть опоненти
правих в умовах глобальної соціально–економічної
кризи та кризи міграції у Європі, активно поєднують
«патріотичну» риторику з вимогами широких соціаль
них дотацій та підвищення соціальних стандартів. Як
стверджує британський аналітик Т. Пені, представник
керівної еліти британських лейбористів О. Сміт
виступив з патріотичною промовою щодо партійного
лідерства. Сміт апелював до національної місії Велико
британії, намагаючись виступити як суперник Джеремі
Корбіна у змаганні за партійне лідерство. Зазначається,
що Оуен Сміт намагається привабити членів партії на
основі контрасту з Дж. Корбіном, який має «недостатньо
патріотичні позиції» [20]. Таким чином, псевдо–права
політична позиція стає інструментом партійних мані
пуляцій.
Використання бренду патріотизму лівими та ліво–
центристськими політичними силами змушує патріо
тичні та праві партії радикалізувати свої вимоги,
виступати за першість у захисті традиційних цінностей.
Враховуючи універсальність патріотичних настроїв
(незалежно від партійної та ідейної приналежності
громадян), для патріотичних сил залишається значний
простір для зростання. Однак, ці умови можуть бути
ефективно використані лише за наявності вірної
інституційної моделі, яка має поєднувати комунікаційну
привабливість, властиву маргінальним і популістським
політичним силам, організаційну дисперсність та
ідеологічну гнучкість. Процес виходу Великої Британії
з ЄС довів, що успішно опанувати протесті настрої
можуть раніше неінституалізовані гравці (йдеться про
раптову появу Партії незалежності Великобританії, яка
акумулювала електоральну підтримку як лейбористів,
так і консерваторів). Звідси, партії повинні формувати
дуже сильне аналітичне й прогностичне ядро, яке буде
передбачати зростання стихійних патріотичних настроїв у
суспільстві, для того, щоб у слушний момент відповісти
на його запити та потреби. У матеріалі П. Хітченса
стверджується, що Британія потребує нових патріотичних
лідерів [13]. Не зважаючи на результати голосування
по виходу Великої Британії з ЄС. У розвідці Л. Ріда
обґрунтовано, що у США патріотизм є меморіальним.
Його прояви пов’язані із звичними святами, наприклад,
з різдвяними. Коли люди перебувають у святковій атмо
сфері, поширюється тенденція «святкового патріотизму».
Це відбувається зазвичай під час святкування Дня Неза
лежності, Дня Прапору і Дня Пам’яті у США [21].
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Трансформація інституційної моделі патріотичних
політичних сил в сучасній Європі пов’язана з розвит
ком так званого «буденного патріотизму» як сукуп
ності проявів соціального світовідчуття. Патріотична
ідентичність стає основою для сприйняття грома
дянами навколишнього світу та їх поведінки. Це
спричиняє необхідність для патріотичних політичних
сил у демократичних суспільствах відповідати загаль
ним уявленням населення щодо патріотизму. Для
забезпечення такого стану найбільш вдалою інсти
туційною формою є «децентралізовані громадські
партії», які концентрують свою увагу на локальних
спільнотах,
уникаючи
відстоювання
абстрактних
ідеологічних положень. За контрастом з Європою,
американські експерти вважають, що патріотизм не є
сліпою вірою до лідерів. Патріотизм також не є просто
засобом, який спонукає до голосування. Патріотизм
заснований на ідеях, які пов’язані з народженням
країни. Людина є патріотом Америки, якщо поділяє ідеї
засновників цієї держави, які поклали своє життя на
розбудову країни. Основою патріотизму у США є ідея
свободи. Справжній патріотизм не пов’язаний з успіхом
певних політиків, з підсумками урядової політики або з
процесами в економіці, ситуацією на фондових ринках
тощо [13].
На відміну від країн сталої демократії, специфіч
ними рисами патріотичних політичних сил транс
формаційних країн, є радикалізація патріотичних
настроїв, концентрація зусиль на певних соціальних
проблемах та висока мотиваційна спроможність. Вона
дозволяє розгорнути за порівняно короткий термін
значну за масштабами масову політичну силу. Приклад
сучасної Угорщини засвідчує, що тривале домінування
лівих політичних сил (1998–2010 рр.) призвело до
значного невдоволення населення, яке резонувало із
результатами перших років перебування Угорщини
у складі ЄС та світовою фінансово–економічною
кризою. Звідси патріотична риторика угорських правих
партій – громадських рухів засвідчила не лише високу
переконливість патріотичних ідей, але й здатність
поширювати соціал–популістські гасла та маніпулювати
громадською думкою. Згідно даними сайту Йоббік
(«Руху за кращу Угорщину») [15], Угорщина повинна
належати угорцям [14]. Політика ЄС визнається
неефективною у питаннях боротьби з тероризмом та
напливу мігрантів. Основними закликами партії Йоббік
є «Ми не хочемо міграції, ми не хочемо тероризму», які
висуваються на масових заходах. Стверджується, що
Європейська комісія наполягала на ідеї, що емігранти,
які наповнюють Європу, повинні бути розселені по всіх
країнах ЄС [11].
Можливість вдало використати основні теми, які
потребували вирішення в угорському суспільстві,
зробила партії Йоббік і Фідес основними правлячими
партіями в Угорщині з 2010 року, надали їм
можливість успішно пройти кілька електоральних
кампаній. Такий результат не є характерним для
країн розвинених демократій – старих членів ЄС,
оскільки в парламентських республіках спостерігається
тенденція до зміни урядових коаліцій та втрати позицій
правлячими партіями у міжвиборний період.
Саме інституційна гнучкість угорських патріотичних
сил, які одночасно є ідеологічними партіями та
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масовими
громадськими
рухами
дозволила
їм
забезпечити широку підтримку населення в умовах
зростання значення соціальних медіа [16]. Однак,
слід зважити й на тривалість сприятливої ситуації,
поглиблення мігрантської кризи та затяжний період
економічної рецесії в ЄС. У цей період спостерігалося
зростання євроскептицизму та поширення враження про
невиправданість багатьох сподівань щодо перебування у
Європейському Союзі. Згідно з матеріалами Британської
національної партії, європейські політики дедалі більше
схиляються до патріотичних рухів. Акцентовано увагу
на тому, що в Австрійська патріотична партія отримала
контроль над нижчою палатою Парламенту [22].
Успіхи правих і патріотичних партій у Європі
засвідчують, що хвиля поширення правих настроїв
серед населення континенту триває. Зазначений
період імовірно буде мати вплив до моменту значного
економічного пожвавлення та зростання соціальних
стандартів і доходів населення. Інституційна модель
правих партій як партій передусім кадрових, та таких,
які розраховують на успіх в результаті поширення
етностереотипів та загострення протистоянь на націо
нальному ґрунті, спростовує уявлення щодо патріо
тичних партій як розгалужених і стабільних структур
[7]. Скоріше патріотичні партії в Європі очікують
слушного моменту для висування правих гасел й
отримання електоральних дивідендів, ніж розраховують
на широку роботу у масах. Успіх правих політичних
сил у сучасній Європі пов’язаний передусім із
банкрутством ліволіберальних та лівоцентристських
парламентських урядових коаліцій, ніж із успішною
розбудовою мобілізаційних партійних структур їх
консервативних і правих опонентів. У Швейцарії,
антиемігрантська й антиісламістська Швейцарська
народна партія перемогла з найбільшим результатом –
29,4%, й отримала 65 місць з 200 у Національній Раді.
Разом з Вільною демократичною партією Швейцарії,
яка отримала третє місце, ці сили формують достатньо
сильний правий фланг у парламенті. У Швеції шведські
демократи очолюють соціологічні опитування. Вони, як
стверджується, можуть сформувати урядову коаліцію у
майбутньому Парламенті. Французький лідер Марін Ле
Пен та її партія Національний фронт, набрала велику
кількість голосів під час регіональних виборів у грудні
2016 р. Марі Ле Пен, найбільш вірогідно, отримає
президентство в регіоні Па–де–Кале й очолює дані
опитувань [22].
Значення й структура патріотичних політичних
сил в Європі зростає не лише через їх відповідність
політичному моменту, але також у зв’язку з послідов
ністю позицій правих сил, які зберігають критичні
позиції щодо проблем культурної інтеграції мігрантів,
розширення спільних політик ЄС та спільної відпові
дальності членів Євросоюзу протягом тривалого часу.
Інституційна спроможність правих та патріотичних
сил проявляється у можливості швидкого переходу від
маргінального стану до стану правлячих чи урядових
сил і навпаки. Таку можливість дає збереження органі
заційного ядра, яке проявляє свою високу адаптивність
щодо зміни політичної ситуації. У Нідерландах
Партія Свободи Гірта Вільдерса очолює опитування,
у Данії – Данська народна партія формує коаліційний
уряд і перебуває на третьому місці у національному
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рейтингу, у Німеччині Національно–демократична партія
(НДП) набула великої кількості нових членів, Партія
«Альтернативи для Німеччини», яка зародилася на
основі націоналістичного руху «Пегіда», також отримує
значні результати на виборах у регіональні парламенти.
У Польщі Партія Права і Справедливості отримала
29% на парламентських виборах і сформувала уряд.
В Угорщині результати показують патріотичні сили,
які представлені Прем’єр–міністром В. Орбаном, який
стверджує, що Угорщина ніколи не стане ісламською
державою [22].
Маємо погодитися з тим, що висновок стосовно
кінцевого пункту еволюції інституційної форми правих
та патріотичних політичних сил в сучасній Європі
має ґрунтуватись на більш широкому кількісному та
якісному аналізі електоральних результатів. Однак
кількісна присутність правих та патріотів в органах
місцевого самоврядування і державного управління
є наслідком того, що патріотичні сили активно нама
гаються здобути популярність серед широких верств
локальних громад. При цьому вони значною мірою
випробовують на міцність своє електоральне ядро.
Крім того, включення до відносно закритих партійних
структур широких верств громадян і визначення як
оптимальної інституційної моделі широкого громадсь
кого руху містить небезпеку втрати ідейної послідов
ності та зростання компоненту популізму у відстоюванні
політичних інтересів. Одного разу публічно заявивши
про свою масову підтримку популістичним гаслам,
праві та патріотичні сили можуть втратити можливість
групового відстоювання своїх інтересів за умови,
коли вони втратять статус правлячих та урядових
політичних сил. При цьому інституційна стабільність
патріотичних політичних сил буде залежати від стану
мінливої громадської думки, що також може спричинити
непередбачуваність в електоральних результатах.
Висновки. Як бачимо, класичні партологічні
схеми визначають ідеологічні уподобання політичних
сил, як основи їх мобілізаційної спроможності і
маркер електоральних уподобань їх прибічників.
Водночас як свідчить досвід сучасної ЄС, політика
мультикультуралізму призвела не лише до поширення
принципів толерантності та ціннісної універсалізації,
але також призвела до тенденції пошуку ідеологічно
нейтральними громадянами власної політичної репре
зентації. Інституційна конфігурація правих політичних
сил у країнах ЄС еволюціонує не відповідно до попу
лярності або непопулярності правої ідеї у конкретному
соціумі, але відповідно до можливостей політичних
акторів опанувати популістські очікування у певній
політичній ситуації. Досвід країн–старих членів ЄС
засвідчив, що медійний порядок денний популістсь
кого патріотизму став формуватися, передусім, непар
тійними політичними суб’єктами. Це спонукало
традиційні політичні партії до організаційних змін,
які дали можливість діяти більш динамічно. Як
свідчить приклад Великобританії, події, які передували
доленосному референдуму щодо її виходу з ЄС у жовтні
2016 року, маргінальні право–радикальні групи активно
використовували протестний потенціал «стихійного»
патріотизму. Загальне невдоволення «Брекситом»
частини британського суспільства активно викорис
тали шотландські політичні сили, які просувають у
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політичний порядок денний від’єднання Шотландії від
решти Сполученого королівства.
Як свідчать приклади Центральної і Східної Європи,
ренесанс правих сил після 2010 року ґрунтувався не
на підтримці правої або націоналістичної ідеології, а
на основі несприйняття стагнації у період правління
соціал–демократичних та ліберальних урядів. Звідси
в Угорщині ідеологічні праві партії об’єдналися у
національну суперпартійну структуру під назвою
«Фідес», що дозволило їм не лише перемогти у
2010 році, але й тривалий час утримувати владу.
Приклад Чехії засвідчив, що класичні праві ідеологічні
тези й націоналістична риторика, не повною мірою
відповідає інвестиційним партійним–проектам патріо
тичного спрямування (наприклад, «ТОП 9»), які здатні
посісти досить вагоме місце у взаємодії з іншими
політичними партіями.
В цілому, можна стверджувати, що патріотичні
політичні сили Європи використовують механізми
інституційної мімікрії для того, щоб уникнути
маргінальності та використати протестний потенціал
громадської думки на чергових виборах у своїх країнах.
Перспективою подальшого розгляду теми, порушеної
в даній статті є розгляд особливостей інституційного
дизайну патріотичних політичних партій сучасної
України.
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Contemporary EU patriotic parties:
peculiarities of institutional design
The article deals with the specifics of the institutional transformation of the
political parties of patriotic direction in contemporary EU countries. Studied the
model of right–wing political forces adaptation to the process of departisation and
deideologization of society. Established peculiarities of integration of various political
forces in the national protest projects. Considered institutional mimicry technologies
in the processes of adaptation to paradigm changes of citizen’s political participation
in the countries of the contemporary EU. Grounded the actuality of patriotism and
right–wing sentiment spread to the countries of contemporary Europe. Clarified
the meaning of migration problems, threats to national interests, geopolitical shifts
for the state of public opinion and sympathy politically neutral citizens. Evaluated
institutional consistency of right–wing and patriotic forces. The aim of the article is to
establish the specificity of the patriotic political parties of contemporary Europe in the
context of their institutional evolution. Analized possibilities of rapid patriotic parties
transition from the marginal state to state of government or ruling powers. Explored
the importance of right–wing political forces organizational core as a factor in the
high adaptability to the political situation’s change. The conclusion has been made of
the final point of the evolution of the institutional forms of right–wing and patriotic
political forces in contemporary Europe. Grounded the importance of quantitative and
qualitative analysis of the electoral results for the assessment of the patriotic parties
institutional evolution. Established a prospective impact of the patriotic parties’
presence in local government and public administration. Figured out a way in which
patriotic forces are actively trying to gain popularity of the main population groups.
The attention is focused on the factors ensuring the strength of the European Union
right–wing political forces electoral core.
Keywords: patriotic party, political spectrum, nationalism, people’s party,
institutional design.
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Взаємодія Норвегії з ЄС поза
інституційними механізмами Європейського
економічного простору
На прикладі Норвегії проаналізовано процес становлення нової моделі
взаємодії з ЄС тих європейських країн, що добровільно відмовились від участі в
об’єднавчих процесах на континенті. Простежено, як в умовах інтенсифікації
європейської інтеграції, Норвегія долучилися до опрацювання нового формату
співпраці з ЄС поза межами Європейського економічного простору, укладаючи
додаткові двосторонні угоди у сферах взаємного інтересу. Наголошено на
значенні участі Норвегії у співпраці з ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ.
Акцентовано на інноваційному характері такої співпраці з ЄС, що визначають
як квазі–членство.
Ключові слова: Норвегія, Європейський Союз, Європейський економічний
простір, квазі–членство, Шенгенська угода.

Зближення України з Європейським Союзом обу
мовлює необхідність вивчення та (пере)осмислення
досвіду розбудови відносин інших європейських
держав з цим інтеграційним об’єднанням. Норвегія є
прикладом держави, яка добровільно за результатами
двох національних референдумів вирішила залишитись
осторонь об’єднавчих процесів на європейському
континенті й прагнула розбудувати альтернативні
форми взаємодії з ЄС. Ця країна зосередила увагу на
пошуку інституційних механізмів співпраці з ЄС, що
не передбачали набуття у ньому повноцінного членства.
З огляду на це, вивчення акумульованого Норвегією
досвіду щодо інституціоналізації відносин з ЄС дає
змогу обґрунтувати можливості для запозичення його
окремих елементів як корисних для поглиблення
співпраці України з Європейським Союзом.
Значний обсяг наукової літератури присвячений
вивченню взаємодії європейських держав з ЄС з пер
спектив набуття ними членства в цьому інтеграційному
об’єднанні. При цьому, інші формати відносин ЄС з
третіми країнами, які можна визначити як альтернативні,
залишаються, здебільшого, поза дослідницькою увагою.
Зокрема Швейцарія, Норвегія й Ісландія, які добро
вільно відмовилися від членства в ЄС, зуміли розбу
дувати тісні формати взаємодії з ЄС у різних сферах,
особливості яких потребують належного наукового
(пере)осмислення в сучасній політичній науці. Серед
найбільш відомими дослідників питань співпраці Норв
егії та ЄС є К. Арчер, Н. Грегер, С. Гштоль, І. Согнер.
В українській науковій думці вказана проблематика
вивчена недостатньо. Її окремі аспекти порушували
такі вітчизняні науковці як М. Гладиш, С. Ковальчук,
Д. Пугачова. Водночас поза увагою українських вчених
залишилася тематика становлення та розвитку відносин
Норвегії з ЄС поз інституційними механізмами ЄЕП.
Автор ставить за мету з’ясувати особливості фор
мування й реалізації співпраці Норвегії з ЄС у сферах,
не охоплених ЄЕП. При цьому увага акцентується на
особливостях розбудови двосторонніх відносин як
альтернативи повноцінному членству.
Основою для відносин між Норвегією та ЄС стала
угода щодо Європейського економічного простору
(ЄЕП), що був підписаний у 1992 р. і набув чинності
у 1994 р. Вона є найбільшим всеохоплюючим міжна
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родним договором, який підписала Норвегія за свою
історію. Втім, зі середини 1990–х років Норвегія
постійно прагнула долучитись до різних аспектів діяль
ності ЄС, які не входили у сферу ЄЕП за допомогою
укладання нових угод. Загалом, згідно з реєстром МЗС
Норвегії, країною було укладено 74 угоди з ЄС, хоча
вони відрізняються за обсягами.
Сукупність угод Норвегії з ЄС можна охаракте
ризувати як «норвезьку» форму асоціації, подібну на
«клаптевий килим»: множина різних угод і положень
формально не пов’язані між собою та зазнають
постійних змін. Фактично вони є результатом процесу,
який розвивався в одному напрямі – до ширшої і більш
зобов’язальної співпраці Норвегії з ЄС. Нові «клапті»
додавалася без чіткого розуміння кінцевого результату
за умов відсутності спланованої, цілісної, послідовної
моделі взаємодії. Особливістю угод Норвегії з ЄС є те,
що вони базуються на нормах ЄС і не творять окремих
норм, як у випадку інших міжнародних угод. Це угоди
асоціації, що передбачають адаптацію Норвегії до вже
існуючого законодавства ЄС.
Щодо змісту, то вказані угоди можна розділити
на три основні групи, що відповідають колишнім
трьом опорам. ЄЕП стосується першої опори і,
насамперед, – «внутрішнього ринку», а також співпраці
щодо соціальної політики, зайнятості, навколишнього
середовища тощо. Не будучи членом ЄС, Норвегія
не може брати участь у митному союзі. Однак у
відповідності до протоколів 10 і 11 угоди про ЄЕП
вона залучена у співпрацю з митних питань. Також
вона має окремі угоди з ЄС у рамках ЄАВТ, які були
укладені у 1973 р. та стосувалися низки промислових і
сільськогосподарських продуктів. Друга група – це угоди
щодо питань юстиції і внутрішніх справ. А третя – щодо
зовнішньої, безпекової та оборонної політики.
ЄС скасував цей поділ у 2009 р., однак для Норвегії
він залишається актуальним, що спричиняє певну
структурну плутанину у норвезькій моделі асоціації, яка
радше посилюватиметься у майбутньому.
Окрім цих трьох основних груп угод, є менші, більш
специфічні угоди, як, для прикладу ті, що регулюють
відносини у сфері рибальства і сільського господарства.
Зокрема, у сфері рибальства були укладені: Угода
Скагеррак, що регулює квоти вилову риби у протоках
Скагеррак і Каттегак; Угоди про спільний вилов риби
у Північному мору, щодо вилову норвежцями риби на
захід від Британських островів до Гренландії, а також
вилову ЄС у норвезькій економічній зоні у Баренцовому
морі, що укладаються щороку; Угода щодо протидії
нелегальному, незареєстрованому та нерегульованому
рибальству (2009); Угода про взаємне супутникове
відстеження (2000) [5, c. 18].
Що стосується аграрної політики, то у цій сфері
було підписано декілька двосторонніх угод. Окрім цього
можливість створення зони вільної торгівлі аграрною
продукцією була обумовлена ст. 19 угоди щодо ЄЕП. З
цією метою у 2011 р. був укладений окремий договір,
який передбачає додаткові торгівельні преференції для
аграрної продукції.
Не слід залишати поза увагою угоди про еконо
мічний внесок Норвегії в ЄС (Фінансовий механізм
ЄЕП). Це саме стосується угоди про участь Норвегії у
політиці регіонального розвитку.
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Угода щодо ЄЕП надає значні можливості для
взаємодії громадянського суспільства ЄЕП і ЄС завдяки
рівноправній участі у різних програмах ЄС у таких
сферах як науково–дослідницька діяльність, освіта, захист
навколишнього середовища, захист споживачів, культура,
охорона здоров’я та інші [6, c. 12]. Також профспілки та
конфедерації підприємців країн ЄЕП можуть бути різним
чином залучені у функціонування Євросоюзу. Зокрема
участь у панєвропейських асоціаціях дає їм змогу впли
вати на соціальний діалог усередині ЄС. Тому, хоча уря
ди країн ЄЕП можуть мати обмежений вплив, це часто
компенсується участю приватного бізнесу і громадянсь
кого суспільства у мережах, організаціях та програмах ЄС.
Співпраця у сфері юстиції і внутрішніх справ
(ЮВС) у ЄС розвивалася найбільш динамічно. Хоча
її становлення спочатку відбувалося формально на
міжурядовому рівні за межами ЄС, однак згодом вона
стала невід’ємною частиною європейської інтеграції.
Першим істотним кроком стало створення Шенгенської
системи, яка передбачала усунення внутрішніх кордонів
і формування спільної прикордонної поліції для
зовнішніх кордонів. Згодом були додані інші аспекти зі
сфери внутрішньої безпеки.
Зауважимо, що Скандинавські країни створили
спільний Нордичний ринок робочої сили у 1954 р., а
паспортний союз у 1958 р. Оскільки на початках Данія,
як член ЄС, не брала участі у Шенгенській угоді, то цей
союз проіснував тривалий час. Однак після інтеграції
Фінляндії і Швеції з ЄС (1995), а також з огляду на
підготовку Амстердамського договору, стало очевидним,
що прагнення вступити фінів і шведів у Шенген,
означало, водночас, неминучість залучення не тільки
Данії, але й Норвегії. Це, зокрема, було необхідним
задля збереження вільного пересування громадян між
скандинавськими країнами і, таким чином, – одного з
ключових досягнень нордичної співпраці.
Однак, перед вказаними країнами постала інститу
ційна дилема: Данія, як країна–член ЄС, не брала участі
у співпраці у сфері юстиції, Фінляндія і Швеція були
новими членами ЄС і співпрацювали у сфері юстиції, а
Норвегія та Ісландія, не були членами ЄС, проте входили
в ЄЕП. Очевидним рішенням було залучити усі п’ять
країн у Шенген. Хоча Шенгенська угода, навіть перед її
інкорпорацію в Амстердамський договір, стосувалася
повноправних членів ЄС, її неінтегрованість в угоди
ЄС у період до ухвалення Амстердамського договору,
надавала певні можливості для індивідуальних дій. Тому
три скандинавські країни–члени ЄС приєдналися до
Шенгенської угоди, а Норвегія й Ісландія підписали з
Шенгенськими країнами 19 грудня 1996 р. так званий
Шенген І (ратифікований у червні 1997 р.).
Отож, Шенгенська угода охопила країни–члени ЄС
як повноправних учасників і Норвегію та Ісландію, як
асоційованих членів. Норвегія приєдналася до Шенген
ської системи у якості асоційованого члена насамперед з
метою забезпечити продовження функціонування Нордич
ного паспортного союзу. Варто вказати, що у цьому також
були зацікавлені також інші члени Паспортного союзу,
що набули членства у ЄС. Зокрема, у преамбулі угоди
про асоціацію йдеться про Люксембурзький договір, де
наголошувалося на необхідності зберегти існуючий режим
вільного пересування у межах Нордичного Союзу після
вступу у Шенгенську зону Данії, Фінляндії, Швеції. Отож,
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положення угоди забезпечували безперешкодну співпрацю
у межах Нордичного паспортного союзу, однак принципи
цієї співпраці не повинні були суперечити імплементації
Шенгенської угоди (ст.4).
Зобов’язання Ісландії та Норвегії у рамках
Шенгенської угоди щодо інкорпорування нормативних
документів ЄС, які доповнюють шенгенський доробок,
є подібними за шляхом застосування до механізмів
ЄЕП. Однак якщо в ЄЕП передбачена можливість не
інкорпорувати комунітарний доробок (хоча Норвегія з
неї ніколи не скористались), то у випадку Шенгену, така
можливість відсутня. У разі відмови, Норвегія була б
змушена залишити Шенгенську зону. На політичному
і законодавчому рівні – це значний виклик, але як
стверджують представники скандинавських країн, на
практиці у сфері прикордонного контролю і безпекової
співпраці жодних суттєвих змін, порівнюючи із
традиційною Нордичною системою, не очікувалося
[1, c. 123]. З іншого боку, зобов’язуюча сутність
правових норм Шенгенської асоціації відрізняється від
добровільного характеру Нордичної співпраці [4].
Попри все, Шенгенська угода передбачає більше
можливостей для третіх країн брати участь у
законодавчому процесі ЄС, порівняно з ЄЕП. Принаймні
Норвегія та Ісландія беруть участь у робочих сесіях
Змішаного комітету, де присутні представники
відповідних органів, афілійованих з Радою ЄС. Подібну
модель Норвегія прагнула забезпечити для ЄЕП, однак
ЄС відкинув її пропозицію. Те, що асоційовані члени
Шенгену можуть брати настільки широку участь у
реалізації його механізмів, зумовлене сприятливими
історичними умовами, а саме, – існуванням Нордичного
паспортного союзу та фактом, що Шенгенський простір
був започаткований як міжурядовий механізм за межами
ЄС. Досить малоймовірно, що ЄС надав би подібні
права для третіх держав, якби переговори щодо участі в
Шенгенській угоді відбувалися сьогодні.
Після набуття чинності Амстердамського договору
у 1999 р., Шенгенська угода формально стала частиною
співпраці у рамках ЄС та перейшла до першої опори.
З огляду на це, ключову роль почала відігравати Рада
ЄС, а роль національних парламентів зменшилася.
Водночас, цей чинник призвів до подальшого розвитку
законодавчого доробку Шенгенської системи, але вже
у межах ЄС. Для Нордичного паспортного союзу це
означало, що його збереження залежить від належної
участі асоційованих членів у Шенгенській системі. Відтак
нову угоду Шенген ІІ було підписано між Норвегією та
Ісландією з одного боку, та ЄС – з другого, 18 травня
1999 р. Вона набула чинності 26 червня 2000 р. [2,
c. 157]. Домовленості між сторонами було досягнуто на
основі Шенген І з окремими доповненнями, які врахували
його інкорпорацію в Амстердамський договір [3, c. 70].
Тогочасний міністр закордонних справ Норвегії
розглядав угоду Шенген ІІ як корисну для країни.
По–перше, ані Суд ЄС, ані Європейська комісія не мали
на неї жодного впливу. По–друге, Норвегія отримувала
більше інформації про співпрацю країн–членів ЄС у
сфері внутрішніх справ та юстиції. По–третє, залучення
Європарламенту у Шенгенську угоду передбачало його
взаємодію з Норвегією та Ісландією у парламентській
сфері. Зазначимо, що завдяки Шенгенській угоді
Норвегія бере також участь у ФРОНТЕКС.
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Примітно, що у вересні 1999 р. була створена неза
лежна комісія, завданням якої було вивчення норвезь
кого безпекового середовища з особливим акцентом на
інтернаціоналізацію. Зокрема, було визначено низку
потенційних загроз: тероризм, кібер–тероризм, забруд
нення, хвороби тощо і наголошувалося на потребі ство
рення нових інституційних механізмів з метою їхнього
попередження і подолання. Наприкінці того ж року були
визначені перші кроки, що передбачали, серед іншого,
розгляд урядового законопроекту про участь Норвегії у
міжнародній співпраці правоохоронних органів.
У жовтні 1999 р. міністри внутрішніх справ і юстиції
країн ЄС на саміті у Тампере прийняли амбіційну
програму з розбудови простору свободи, безпеки та
права, що засвідчило прагнення ЄС до посилення
співпраці у цій сфері. Пріоритетні завдання у сфері
ЮВС стосувалися притулку, зовнішніх кордонів, міграції,
боротьби з організованою злочинністю, шахрайством,
корупцією, розповсюдженням наркотиків, тероризмом,
а також взаємодії між правоохоронними органами,
митними службами, співпраці з цивільних і кримінальних
питань, контролю над фінансовою діяльністю, забезпе
чення прав людини тощо. З перспектив Норвегії йшлося
про важливий системний виклик, адже «Порядок денний
Тампере» у сфері ЮВС перетворився на політичну
ініціативу ЄС, яку з погляду обсягу законодавства можна
було порівняти зі спільним ринком.
Швидкий розвиток і зростання політичної важли
вості інших аспектів ЮВС, відмінних від Шенгенської
угоди, а також їхня взаємопов’язаність сприяли
зростанню значення ЮВС для Норвегії. При цьому,
з перспектив цієї держави було важливо мати змогу
розмежувати виключне законодавство Шенгенської зони,
законодавство, що стосується діяльності пов’язаної із
Шенгенською зоною та законодавство, яке належало
до інших аспектів ЮВС. Таке чітке розмежування
було важливим для належної імплементації Норвегією
Шенгенського законодавства та уникнення зайвих
непорозумінь і суперечок.
З’явилася нова категорія заходів ЮВС, що
визначалися як «пов’язані з Шенгенською угодою»,
зокрема у рамках Дублінської конвенції про притулок.
У квітні 2001 р. набула чинності угода між Норвегією,
Ісландією та ЄС щодо «критеріїв і механізмів
визначення держави, яка відповідальна за розгляд
прохання про притулок». Це передбачало часткову
асоціацію Норвегії з Дублінською конвенцію країн–
членів ЄС, як такою, що стосується діяльності,
пов’язаної з Шенгенською зоною [6, c. 80].
Є три важливі ініціативи ЮВС, що не стосуються
Шенгену, до яких прагнула приєднатися Норвегія,
а саме: Європол, Євроюст та європейський ордер
на арешт. Тому вона уклала відповідну угоду про
асоціацію з Європол (набула чинності 1 серпня 2002 р.),
що надавала Норвегії право делегувати на постійній
основі до цієї інституції власного зв’язкового офіцера.
Подібним за змістом був договір Норвегії щодо
співпраці з Євроюст. Зокрема йшлося про спільні дії у
боротьбі з тероризмом та організованою злочинністю. З
боку Норвегії відповідальною стороною є Міністерство
внутрішніх справ, яке має власного офіцера і слідчого
у Гаазі. Окрім того, Норвегія підписала угоду з ЄС з
приводу Європейського ордеру на арешт.
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Упродовж першої декади ХХІ ст. Норвегією була
підписана низка конвенцій ЄС: Дублінська конвенція
щодо координації дій з надання статусу біженців
(2001 р.); конвенція Лугано (імплементована у 2003 р. і
2009 р.), яка стосується співпраці щодо судових справ з
господарських і цивільних питань; Прюмська конвенція
(ратифікована у 2009 р.), щодо обміну інформацією з
питань боротьби з тероризмом.
Норвегія поглибила співпрацю з ЄС у сфері під
готовки правоохоронних органів. Зокрема, норвезька
поліцейська академія підписала угоду про співпрацю
з Європейським поліцейським коледжем у 2006 р., що
надала їй статус асоційованого члена [5, c. 25].
Попри значні успіхи у розширенні співпраці Норвегії
з ЄС у сфері ЮВС, не слід залишати поза увагою
ймовірність виникнення окремих розходжень в інтересах
між асоційованими країнами–нечленами ЄС як Норвегія
та Ісландія з одного боку, та країнами–членами ЄС, що
не входять у Шенгенську зону, – Ірландією та Великою
Британією, – з другого.
Висновки. Таким чином, зі середини 1990–х років
Норвегія постійно прагнула долучитись до різних
аспектів діяльності ЄС, які не входили у сферу ЄЕП
за допомогою нових угод. Це угоди асоціації, що
передбачають адаптацію Норвегії до вже існуючого
законодавства ЄС. Вказані угоди стосується, насамперед,
«внутрішнього ринку», соціальної політики, зайнятості,
навколишнього середовища тощо; питань юстиції і
внутрішніх справ; зовнішньої, безпекової та оборонної
політики. Окрім цих основних груп угод, є менші, більш
специфічні угоди, які регулюють відносини Норвегії
з ЄС в окремих сферах, що покликане формувати нові
інституційні механізми з попередження і подолання
спільних проблем у Європі.
Перспективи подальших розвідок. Досвід співпраці
Норвегії з ЄС дає змогу зосередити дослідницьку увагу
на релевантних аспектах взаємодії третіх держав з цим
інтеграційним об’єднанням. З перспектив України,
участь в європейських інтеграційних процесах слід
розглядати як звернену на довгострокову перспективу,
яка, з огляду на низку кризових явищ у сучасній Європі,
не обов’язково передбачатиме неодмінне членство нашої
держави в ЄС. Тому норвезький досвід може слугувати
добротною основою для напрацювання власної
української стратегії щодо європейської інтеграції, яка
сприятиме ефективній реалізації національних інтересів.
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Новый внешнеполитический курс Китая
Рассмотрен новый сбалансированный внешнеполитический курс Китая
после прихода к власти Си Дзиньпина. Детально описывается утонченные
изменения, которые произошли во внешнеполитической стратегии Китая.
Прежде всего, касательно великих держав и развивающихся стран Азии, Африки
и Южной Америки. Особое внимание уделяется странам БРИКС и стратегии
«Западный вектор». Один из главных вопросов, которые рассматриваются
в данной статье, является изменение отношения Китая к Северной Корее и
появления реального шанса на объединение Корейского полуострова.
Ключевые слова: Китай, Корейский полуостров, проблема объединения,
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(стаття друкується мовою оригіналу)
В последнее время пристальное внимание всего
политического мира приковано к внешнеполитическому
курсу Китая. Судя по визитам лидеров Китая в другие
страны и лидеров других стран в Китай, можно
сделать вывод, что во внешнеполитической стратегии
произошли утонченные изменения. Эти изменения
указывают на особенности китайской дипломатии.
Во–первых, по–прежнему серьезное внимание
уделяется отношениям к великим державам. Так, Си
Дзинь Пинь активно контактирует с Россией, США, а
премьер–министр Ли Ке Чанг с Индией, Германией, а
президент Франции официально посетил Китай.
Во–вторых, ещё больший акцент делается на сбалан
сированном внешнеполитическом курсе. Как известно,
китайская дипломатия всегда придавала большое значе
ние сбалансированным отношениям, а этот курс при
новой власти Си Дзинь Пина ещё больше развивается.
В–третьих, в связи с возрастанием роли стран
БРИКС–а китайские руководители уже нанесли визит
в три из пяти стран организации – Россию, Индию и
ЮАР. Сегодня БРИКС демонстрирует на мировой арене
новые порядки и вполне возможно станет на мировой
арене «платформой» для становления Китая как лидера.
В–четвертых, Китай продолжает проявлять внешне
политическую активность к окружающим странам,
таких как: Российская федерация, Индия, Пакистан. Все
они граничат с Китаем.
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И наконец, укрепляет отношения с развивающимися
странами. Об этом свидетельствует визит Си Дзинь
Пина в южноафриканские страны и страны Карибского
бассейна. Большое внимание уделяется российскому
вектору, который направлен на то, чтобы сообща
противостоять США и НАТО.
Кроме того, Китай согласно стратегии «западный
вектор» большое внимание уделяет западным странам
с целью расширения рынка сбыта и привлечения
ресурсов. Почему на нынешнем этапе по–прежнему
большое внимание уделяется Западу – отчасти это
связано с тем, что в Юго–восточной и Северо–
восточной Азии постоянно проходят столкновения
интересов США. Стратегию «западный вектор», по
большому счету, можно разделить на три направления:
1. Развитие Северо–западной части Китая для
снижения разницы с восточными регионами, тем
самым снижая риск отделения (автономизации) Северо–
западной части от КНР.
2. Развитие Северо–западной части Китая дает воз
можность более тесно сотрудничать с такими окружаю
щими странами как Афганистан, Пакистан, Средне
азиатские и Ближневосточные страны. Как известно,
эти страны богаты полезными ископаемыми, а Китай
является огромным рынком сбыта. Геополитически
Средняя Азия и Ближний Восток являются очень важ
ными регионами, и история международных отноше
ний говорит о том, что кто имеет влияние над этими
регионами, тот имеет большое влияние на Евразийский
регион. Кроме того, пока что в этом регионе влияние
США не такое сильное, как в других регионах. Китай
тем временем за прошедшие десять лет посредством
Шанхайского соглашения (SCO) нарастил своё влияние
в этом регионе. Согласно Шанхайскому соглашению,
Китаю удалось значительно укрепить свои позиции в
Средней Азии, что в свою очередь, позволило значи
тельно снизить опасность возникновения национально–
освободительного движения за отделение от Китая
национальных меньшинств. Известно, что национально–
освободительные движения Северо–Западной части
Китая тесно взаимосвязаны со странами Средней Азии.
3. Кроме того, осуществление стратегии «Западный
вектор» дает возможность значительно обезопасить
транспортный коридор доставки нефти в Китай.
Китай посредством стратегии «Западный вектор»
хочет значительно расширить сотрудничество с разви
вающимися странами Африки и Южной Америки.
Стратегия действий по отношению к России и Индии
также является частью этой стратегии. В недалеком
будущем Китай собирается привлечь к Шанхайскому
соглашению такие страны ка Индия, Пакистан, Иран.
Как известно, стратегия «Западный вектор» делает
упор
на
торгово–экономическое
сотрудничество.
Китай не случайно направляет свои усилия на
«Западный вектор», так как в Восточной Азии из–за
территориальных, исторических проблем, напряженные
отношения со многими странами сохраняется:
Вьетнам, Филиппины, Япония. Правда, отношения с
Филиппинами с приходом к власти нового президента
Дуарте могут измениться в лучшую сторону. С рядом
стран ASEAN отношения тоже далеко не самые
лучшие. Изменение внешнеполитического курса Китая
можно охарактеризовать как результат пассивного,
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так и целенаправленного курса активного действия.
Однако ясно и то, что Китаю сегодня кроме стратегии
«Западный вектор» одновременно необходимо решать
вопросы, которые имеются в Восточной и особенно в
Северо–Восточной Азии.
Сегодня, когда в Европе финансовый кризис, США
не способны выполнить роль мирового жандарма,
Россия испытывает огромные экономические трудности,
Япония переживает экономический спад, для Китая
это хороший шанс для дальнейшего роста и выхода
на лидирующие позиции. И можно проигнорировать
тот факт, что если так дальше пойдет, то через 10–
15 лет экономическая мощь Китая может сравняться с
США. То есть Китай может стать по–настоящему G2. Без
сомнений, у Китая есть свои проблемы как внутренние,
так и внешние. Особенно большие опасения у политиков
вызывают внутренние проблемы, такие как решение
социальных проблем, устранение разницы между
богатыми и бедными, городом и селом, регулирование
отношений между центральным правительством и
местными органами самоуправления, решения вопросов
национальных меньшинств, решение проблем экологии,
демократизации общества и так далее. Иными словами,
Китаю предстоит еще решить кучу проблем, связанных
с реформами и, конечно же, как и прежде, остается
нерешенной проблема присоединения Тайваня.
Как
известно
внешнеполитические
стратегии
Китая сегодня базируются на идеологии под названием
«теория примирения» (2005 г.), автором которой
является Ху Дзинь Тао.
Данная идеология предполагает мир и благополучие
во всем мире, совместное процветание и коллективную
безопасность. Конечно же, цель прекрасная и отвечает
интересам, как Китая, так и других стран мира. Однако,
осуществить такую грандиозную мечту одной стране
трудно, даже если Китай станет самой могущественной
страной в мире.
С точки зрения теории международных отношений,
данная теория идеалистическая. Но известно, что осу
ществление идеалов всегда базируется на реальной
действительности. Известно также и то, что между
народные отношения базируются только на конкретных
действиях. Естественно, такая идеалистическая теория
обязательно споткнется об суровую действительность.
Китайская идеалистическая теория международных
отношений является весьма дилемной.
Естественно, Китаю в свете беспрерывно меняю
щихся международных отношений, которые ставят
прагматические задачи, придется подправить идеалис
тическую теорию. Но, по мнению многих исследователей,
политиков, не следует полностью отказаться от теории,
так как Китай проповедует на международной арене
справедливость и равенство. Однако все же следует
придать данной идеологии реальность. Такие сравни
тельно недавние события, как потопление южнокорейс
кого корвета «Чхонан», столкновение Китая и Японии
из–за островов «Сэнкаку», обострение отношений Китая
со странами Юго–Восточной Азии, говорят о том, что
идеалистическая теория Китая потерпела крах.
Причем главной причиной краха является оторван
ность от реальной действительности. Таким образом,
можно сделать вывод, что идеалистическая теория
всемирного процветания требует весьма приличной
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корректировки, но, ни в коем случае, не полного отказа.
Поскольку сейчас идет перераспределение сил на
мировой арене, следует избрать конкретный страте
гический курс, основанный на прагматизме с целью
достижения наибольшей выгоды для своей страны.
Достигать цели «мирное сосуществование» можно
посредством сотрудничества, но, ни в коем случае, не
благодаря уступкам и с пренебрежением к национальным
интересам. Ярким примером тому является политика
«солнечного луча» лауреата Нобелевской премии,
президента Республики Корея Ким Дже Дюна.
Если
проанализировать
политику
нынешнего
правительства Китая, то можно сделать вывод, что,
вопреки предположениям, больше уделяют внимание
внутренней политике, чем внешней, и, можно сказать,
что, по мнению многих ученых, сейчас Китай
находится в состоянии кризиса во внешней политике.
Ведь известно, что чем экономически мощнее
становится страна, тем меньше становится союзников
на международной арене. Поэтому чтобы стать
лидером, необходимо пересмотреть и принять новую
внешнеполитическую стратегию. Иными словами, для
Китая пришла пора уделить серьезное внимание внешней
политике. Почему именно внешней политике? Потому,
что необходимо решить вопрос FTA со странами ASEAN,
спорные территориальные вопросы в бассейне Южного
моря и с Японией, а со странами Европы – вопросы
торгово–экономического сотрудничества, сотрудничества
по защите окружающей среды, по науке и технологии,
культуре, и, конечно же, по правам человека. То есть
Китаю необходимо поменять мнение европейцев.
И так, Пекин на основе принципов равенства и
сотрудничества должен разработать четкую страте
гию отношений с другими странами и, в первую
очередь, отношений с США, но при этом должен руко
водствоваться интересами достижений выгоды для обеих
стран. И при этом совместно нести ответственность в
важнейших международных событиях.
Такая стратегия намного ослабит давление США
относительно Китая. А в отношениях же с Россией,
придерживаться союзнических отношений и сделать
упор на расширения торгово–экономических отношений.
Что касается стран Африки и Южной Америки, где
сосредоточено наибольшее количество «третьих стран»,
Китаю нужно разработать основу внешнеполитического
курса, основанного на оказании различного рода помощи
для развития данных регионов. Одним из сложных
отношений остаются по–прежнему отношения с Японией,
здесь не стоит обострять взаимоотношения из–за
спорных территориальных вопросов, но обязательно надо
взять в свои руки инициативу в отношениях Китай –
Япония. Как говорят китайцы, нельзя упасть в яму,
которую выкопал Токио. Относительно же Корейского
полуострова – добиваться денуклеаризации. Для этого
необходимо найти способ и настойчиво требовать, чтобы
Ким Чен Ын отказался от ядерного оружия и стал на путь
нормального развития и одновременно с РК совместно
и целеустремленно вести Корейский полуостров
к объединению под эгидой Южной Кореи, что на
сегодняшний день является для Китая самым выгодным.
Естественно, южнокорейско–китайские отношения
очень важны для обеих стран. Хотя уже прошло более
10 лет активного развития торгово–экономического
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сотрудничества,
активно
идет
процесс
обмена
культурных отношений и взаимопосещений. Однако
перед обеими странами стоит задача совместного
решения Северокорейского вопроса. Состоялись визиты
глав обеих стран. Глава Китая Си Дзинь Пинь после
прихода к власти выдвинул проект под названием
«Китайская мечта», что означает превратить Китай в
мечту для всех, чтобы весь мир тоже разделял мечту
Китая. И, конечно же, для РК, которая является очень
важным стратегическим соседом Китая. Важно какую
стратегию выберет Си Дзинь Пинь и Ли Кэ Чанг? И
входит ли РК в «Китайскую мечту»?
Не секрет, что китайское общество возлагает
большие надежды на 18–го по счету руководителя
Китая. Они показали, что являются реформаторами и
достигли немалых успехов, но пока что, по мнению
многих исследователей, не достигли того уровня,
которого от них ожидали. И считают, что у них еще
имеется где–то 2–3 года времени для реализации
грандиозных стратегических планов. И если за этот, так
называемый, испытательный период не будет резких
изменений, то не исключен и вариант роста социального
неудовольствия. Поэтому, крайне важно какую политику
и стратегию применит правительство Си Дзинь Пина –
Ли Ке Чанга. По утверждению Донг Ви Вона [1, c. 90],
перед правительством Китая стоит ряд проблем, которые
необходимо решить на протяжении нескольких лет:
во–первых, решение конфликта между давлением
из–за экономического спада и присущими для
правительства стремлениями к политическому успеху;
во–вторых, урегулирование по вопросу экологии,
которая оказалась намного сложнее, чем предполагали, в
противном случае это может привести к взрыву;
в–третьих,
из–за
нарастания
разницы
в
распределении доходов, усиливается разница между
бедными и богатыми, что тоже может привести к
социальному взрыву;
в–четвертых,
непомерно
высокая
цена
на
жильё резко охлаждает пыл молодёжи заниматься
предпринимательством
и
мешает
двигаться
к
«Китайской мечте». Эти проблемы далеко не полный
список тех, которые предстоит решить правительству Си
Дзинь Пина – Ли Ке Чанга.
По мнению многих исследователей и политиков,
одной из главных мер, которые должны принять
нынешние руководители Китая, является ускорение
процесса движения за улучшение и пересмотрение
отношений между компартией и армией, иными
словами, создать тесные отношения между ними. Кроме
этих задач стратегия движения за улучшение включает
ещё два момента. И одним из них является борьба с
коррупцией. Второй момент – это усовершенствование
исполнительных органов, системы компартии Китая и
правительства.
Одной из важных стратегических задач нынешних
правителей Китая является снижение напряжения в
регионе Южно–Китайского моря. Если в решении
проблемы Корейского полуострова (Северокорейский
вопрос) Китай играет относительно важную роль, но
является посторонним наблюдателем, то в решении
проблем региона Южно–Китайского моря, Китай
является заинтересованным лицом в конфликте.
Решение
проблемы
региона
Южно–Китайского
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моря включает очень важную часть национального
интереса и поскольку заинтересованные стороны тоже
хорошо понимают насколько это важно с точки зрения
национальных интересов, поэтому решение этого
вопроса для Китая будет не простым. Проблема эта еще
усугубляется потому, что, во–первых, отношения со
странами ASEAN, которые расположены вокруг Южно–
Китайского моря, а во–вторых, тут проходят морские
транспортные магистрали, и здесь добывают нефть.
Конечно, Китай, который претендует на лидирующие
позиции в мировом сообществе и конфликтует с
окружающими небольшими государствами, что является
редким случаем в истории мировой дипломатии.
Все это говорит о том, насколько острая и сложная
проблема. Конечно, та ситуация, которая сложилась
сегодня в регионе Южно–Китайского моря – результат
недостаточного принятия мер со стороны Китая. В
настоящее время для разрешения противостояния
в данном регионе многие организации работают
над способом решения противостояния. Недавно
гонконгские
исследователи
предложили
вариант
решения проблемы, который состоит в следующем:
применить по отношению к Филиппинам санкции, а с
Вьетнамом сотрудничать для развития региона Южно–
Китайского моря. Иными словами не военным, а
экономическим путем, совмещая разработки и развитие,
и это может принести успех. Кроме того, с другой
стороны, наказать Филиппины, и тем самым показать
всему миру, что не стоит конфликтовать с Китаем.
Объективно решение южно–китайских проблем
имеет много трудностей: во–первых, Китай провозгла
шает внешнеполитическую стратегию мирного решения
вопроса. Во–вторых, сегодня для Китая решение
внутренних проблем стоит на первом месте. В–третьих,
хотя и военная мощь Китая значительно возросла,
но в случае возникновения военного столкновения,
необходима военно–морская мощь, которая пока
что у Китая не достаточна. В–четвертых, поскольку
конфликтующие страны являются членами стран АSЕАN,
то Китаю придётся конфликтовать со всеми странами
этой организации, что не входит в его планы. В–пятых,
это влияние внешних сил, таких как США, которые
сделали Филиппины базой противостояния с Китаем.
В решении проблем Южно–Китайского моря Китаю
спешить не стоит, но и не надо быть пассивным.
Конечно, Китаю хочется быстро решить данную
проблему, но учитывая тот факт, что тут переплетены
сложные различия интересов и тот факт, что пока ещё
Китай недостаточно силен, то следует повременить.
Однако это не означает, что решение данной проблемы
очень надолго нужно оттягивать. Здесь необходима
тщательная разработка жизнеспособной стратегии. И
при этом не следует забывать, что главная причина
конфликта – обнаружение нефтяных залежей и
безопасность морского пути, соединяющего Тихий и
Индийский океаны. Поэтому однозначно ясно, что такие
страны, как Малайзия, Вьетнам ни за что не откажутся
от нефтяных месторождений. Китаю следует продумать
такую стратегию, чтобы выгодно было обеим сторонам,
при этом обеспечить безопасность морских перевозок и
взять на себя основную долю финансовых затрат.
Также, безусловно, необходимо наращивать военно–
морскую мощь, конечно не для ведения боевых действий,
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а для значительного ускорения улучшения своих
позиций. Таким образом, для разрешения конфликтной
ситуации в Южно–Китайском море нужны конкретные
стратегические пути решения и стремление. По мнению
китайского политического и партийного деятеля Донг Ви
Вона, в конкретной практической стратегии по решению
конфликтной ситуации на Южно–Китайском море
должны содержаться четыре компонента:
1. Заново пересмотреть правила взаимоотношений со
странами региона Южно–Китайского моря.
2. В официальной форме изложить принципы,
касающиеся данной проблемы, а также позиции,
требования и интересы, детально их описав. Не секрет,
что Китай имеет склонность к принципиальным
решениям относительно суверенных держав и в
территориальных конфликтах. Естественно, принципы
очень важны, но не менее важно найти методы и
способы конкретизации этих принципов и позиций и
правильно их предъявить. И если в территориальном
конфликте за право собственности на Южно–Китайском
море не будет достаточной аргументации в пользу
Китая, то это только наоборот может принести вред.
В последнее время многие страны пытаются решить
спорные вопросы на основе законности. Поэтому
Китаю тоже очень важно законно аргументировать свои
притязания и аргументировать основания. Если же не
просто пересмотреть законы и правила, то как минимум
через официальное заявление огласить международному
сообществу свои позиции. Только таким путем можно
будет избежать столкновений и либо перейти на
обсуждение, либо взаимным уступкам.
3. Создать административную систему реформ и
развития региона Южно–Китайского моря, в этом плане
очень кстати строительство нового города Саньшай.
4. Совместно с окружающими странами этого
региона обеспечить безопасность судоходства в Южно–
Китайском море. Как известно, в последнее время
разгорелся конфликт в связи с обнаружением огромных
запасов нефти и безопасностью судоходства, так как
этот район соединяет Индийский и Тихий океаны.
В связи с этим ни одна страна (Малайзия, Вьетнам)
не уступит и в такой ситуации необходимо искать
компромиссы, удовлетворяющие все стороны, либо
искать силовой путь.
Относительно безопасности судоходства, в этом
вопросе необходимо совместно разработать конкретные
мероприятия, при этом каждая страна должна внести
свою лепту, но Китай должен нести большие нагрузки и
сыграть ключевую роль в практическом осуществлении
проекта.
Конечно, в решении данного вопроса большую роль
может сыграть наращивание военно–морских и воздуш
ных сил. Это не говорит о том, что Китай хочет решить
вопрос военным путем, но может значительно облегчить
решение данного вопроса. Таким образом, чтобы
разрядить обстановку в регионе необходимо одно
временное стремление и план практического воплощения.
Все эти факторы говорят о том, что у Китая имеется
множество как внутренних, так и внешних проблем.
И хотя до сих пор большее внимание уделялось
внутренним, то, в связи с претендованием на роль
лидера мирового сообщества, нужно больше внимание
уделять внешнеполитическим вопросам.
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Одной из важных внешнеполитических задач
для Китая остается решение проблемы Корейского
полуострова. Как известно Корея, которая по
предположениям
многих
исследователей,
давно
уже должна была воссоединиться, особенно после
окончания периода холодной войны, но до сих пор
остается разделенной, и более того нависла угроза
ядерной войны. Естественно, в этом большая доля
вины Северной и Южно Кореи, но есть и доля вины
окружающих держав. Поскольку США, Россия, Китай
и Япония были либо против объединения, либо мало
заинтересованы в этом. Однако в последнее время
из–за ракетно–ядерной проблемы Северной Кореи
начали меняться взгляды окружающих великих
держав, особенно Китая, на объединение Кореи, это
вдохновляет корейцев. И на это есть веские причины:
Китаю намного выгоднее иметь дело с безъядерным
Корейским полуостровом, чем поддерживать Северную
Корею, которая обладает ядерным оружием [2, c. 23].
Наличие северокорейского ракетно–ядерного потенциала
является не только угрозой для безопасности Китая
и всей СВА, но и тормозит экономическое развитие
северо–восточной части Китая. Поэтому недопустимым
фактором является наличие ядерного арсенала Северной
Кореи и выходом может быть только поддержание
объединения Кореи под эгидой Южной Кореи. Да,
конечно же Китай официально об этом не объявил, но
можно предположить, что по–другому они не могут
поступить. 28 февраля 2013 года заместитель редактора
центрального органа компартии Китая Донг Ви Вон в
статье английской «Файненшил Таймс» написал, что
Китай должен отказаться покровительствовать Северной
Корее. По этой статье уже можно предположить о
позиции правительства Китая относительно Северной
Кореи. Донг в этой статье отметил пять причин, по
которым Китай должен отказаться от Северной Кореи
и активно подключится к процессу объединения
Кореи. Донг подчеркнул неизбежность такого шага
со стороны Китая потому, что объединение Кореи
под эгидой Южной Кореи отвечает национальным
интересам Китая. Что это означает? Это означает, что
Китай должен прекратить помощь Северной Корее.
Кроме того, не только со стороны Китая, но и США,
России, Японии – по различным мотивам вероятность
поддержания процесса объединения Кореи возросла.
И это довольно хороший шанс для корейского
народа. Неэффективность социалистической системы,
закрытость Северокорейского региона и вследствие чего
экономический кризис – все это ведет к трудностям
поддержания региона, поэтому Северная Корея за
счет ядерного оружия хочет преодолеть ситуацию,
но всем ясно, что именно из–за разработки ракетно–
ядерного вооружения экономика ещё сильнее страдает
и международная изоляция усиливается, поддержать
режим становится все труднее и труднее. И ясно, что
объединение Корейского полуострова может решить все
эти проблемы. Короче говоря, достаточно положительно
сложились международные условия, ну и к тому же,
для кардинального решения Северокорейского ядерного
кризиса необходимо объединение Кореи.
До настоящего времени многие политики не верили
в воссоединение, не из–за того, что не хотели, а из–за
того, что великие державы, окружающие Корею, были
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фактически против, особенно Китай, который поддержи
вал Северную Корею. Однако сейчас отношения великих
стран изменились, поэтому мнение корейского народа
тоже меняется. Поэтому сейчас как раз хороший,
выгодный для Китая момент, чтобы отказаться от
Северной Кореи и поддержать объединение Кореи под
эгидой Южной Кореи. Уже прошло более 70 лет после
раскола и больше 60 лет после заключения перемирья,
поэтому дальше уже некуда откладывать воссоединение
и дальше уже нельзя оставлять в таком положении народ
Северной Кореи, которая стала заложником ситуации.
Объединение для корейцев – это не только возвышение
национального духа, это и мир в Северо–Восточной
Азии, и больше того мир и процветание всего Земного
шара. В эпоху Азиатско–Тихоокеанской эры объединения
необходимо строительство мирного, демократического,
процветающего и образцового государства. Многие
считают, что хватит уже мечтать, а для того чтобы мечта
стала явью, необходимо национальное воссоединение
сделать первоочередной задачей и целеустремленно идти к
объединению. Особенно надо предложить тщательно раз
работанный план объединения Северной Кореи и создать
совместный стабильный институциональный механизм про
движения процесса объединения. Конечно же, необходима
поддержка и сотрудничество окружающих великих стран.
Кроме того, необходимо переубедить пессимистов,
которые боятся последствий объединения и затрат. Надо
их переубедить, что расходы, связанные с разделением,
намного выше и эти расходы, в конце концов, своего
рода, инвестиции.
Прежде всего, правительство Южной Кореи должно
не только сотрудничать с окружающими великими дер
жавами, но и со всем миром, в том числе и ООН, обна
родовать стратегии объединения и получить поддержку и
сотрудничество. Необходимо также убедить окружающие
великие державы, чтобы они поддержали объедине
ние, аргументируя что, Корейский полуостров станет
суверенным, нейтральным, процветающим и мирным.
Необходимо сделать так, чтобы весь народ, в том
числе и народ Северной Кореи, выступил за движение и
объединение Кореи. Здесь уместно вспомнить объедине
ние Германии. Объединение Германии произошло быстро
не только потому, что была выбрана правильная восточная
стратегия ФРГ, но и поддержка окружающих великих
держав, ну и конечно восстание немцев ГДР. И многие
считают, что этот фактор сыграл немаловажную роль.
Ну и конечно, режиму Северной Кореи не надо идти
до конца к погибели, а согласно воле народа, принять
участие в объединении нации. Да, Северокорейская
ракетно–ядерная проблема, с одной стороны несет угрозу
войны, но с другой стороны, это и прекрасный шанс к
национальному воссоединению. Ведь известно, что кризис
может стать шансом, как и шанс может превратиться в
кризис. Многие исследователи считают, что если сейчас
не воспользоваться представленным шансом, то раскол
может увековечиться и стать национальным бедствием,
поэтому нельзя упускать данный исторический шанс.
Корейцам необходимо приложить все народные усилия
для достижения долгожданной мечты.
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Етнонаціональний аспект формування
двосторонніх відносин Польщі та Литви
Досліджуються причини виникнення польсько–литовського конфлікту
через становище польської національної меншини і навпаки. Автор характеризує,
що відносини Польщі та Литви часто наштовхуються на сприйняття їх
крізь призму історичного минулого, що і сьогодні має відображення у вигляді
існування стереотипів і упереджень. У статті акцентується увага на
ставленні поляків та литовців один до одного, а також розглядаються дії обох
держав по відношенню один до одної, що зумовили наростання напруженості
у двосторонніх відносинах. Також зроблено висновок, що спільні інтереси та
наявність на сучасному стані спільних загроз сприяють зближенню обох держав
задля досягнення першочергових цілей. Висвітлено думку, що співпраця в рамках
Європейського Союзу та НАТО лише сприятиме згладженню непорозумінь та
активізує діалог на цілковите примирення.
Ключові слова: Польща, Литва, нацменшини, конфлікт, зовнішня
політика, двосторонні відносини.

Історія взаємин Польщі та Литви налічує періоди
мирного сусідства, гострих конфліктів, територіальних
поглинань і набуття нової державності. У постра
дянський період стало зрозуміло, що радикальні
державні трансформації в Польщі та в Литві вплинули
на характер двосторонніх взаємин, особливо гостро
це спостерігалося щодо питання прав національних
меншин. Вже протягом декількох останніх років
претензії обох країн почали нівелюватися, однак цілком
проблема все ще не вирішена.
Аналіз літератури з цього питання показав, що
його вивченню в вітчизняній науковій літературі не
приділяється достатньої уваги, хоча актуалізація цієї
проблеми заслуговує на особливу увагу дослідників. Так
як питання польсько–литовських відносин є ще недостат
ньо вивченим в роботах сучасних українських науков
ців, основну джерельну базу із зазначеної проблематики
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складають праці польських, литовських, а також російсь
ких вчених. З них слід відзначити доробки таких польсь
ких авторів як А. Бобрика, К. Лєснєвської, П. Цєплака та
А. Шабасюка, в яких ґрунтовно досліджуються витоки
та основні етапи польсько–литовських відносин та дано
ціннісну оцінку сучасним проблемам. Значної уваги
заслуговує думка колишнього посла Польщі в Литві Яна
Відацького, зокрема його ставлення до даної проблеми.
Окрім того, важко переоцінити значення для проведення
даного дослідження матеріалів монографій російських
істориків В. Валового та М. Вакара. Як джерела були
використані офіційні документи Польщі та Литви, а саме
Декларація про дружбу та добросусідські відносини
1992 року і Договір про добросусідство, дружбу та
добросусідські відносини 1994 року.
Мета дослідження – аналіз причин виникнення
польсько–литовського непорозуміння на етнонаціо
нальному ґрунті, а також висвітлення сучасного стану
двосторонніх взаємин.
В Європі однозначно прийнято, що Польща – істо
рично мононаціональна держава. Такою же прагнула стати
і Литва. Зокрема в 1989 році, в період побудови суверенної
держави, Вільнюс прийняв так званий «нульовий»
варіант отримання громадянства, коли кожен житель
Литви, незалежно від національності, міг безпроблемно
обміняти радянський паспорт на литовський та стати
литовським громадянином. Таким чином в перехідний
період становлення державності Литві вдалося уникнути
зайвого політичного напруження в міжнаціональних
відносинах. Однак в результаті багатовікових історичних
колізій в Литві утворилися потужні національні діаспори,
які складали в 1989 році до 15% населення, серед яких чи
не найбільшою була саме польська діаспора. Зважаючи на
доволі довге спільне минуле, на території сучасної Литви
сформувалися райони компактного проживання поляків.
Так, наприклад, на території Віленського краю, який до
війни входив до складу Польщі, а згодом був переданий
Литві, досі компактно проживають переважно поляки,
навіть незважаючи на їх примусове переселення з 1944 по
1959 рік назад у Польщу.
У 90–х рр. минулого століття литовські поляки
вперше після Другої світової війни виступили за свої
права як національної спільноти. Перш за все вони
спробували домогтися автономії в районах свого
компактного проживання. На II–му з’їзді депутатів
рад самоуправління Віленщини, 6 жовтня 1990 року,
було прийнято рішення про виокремлення Польського
національно–територіального краю в складі Литви.
Для цього уряду було дано доручення до 31 травня
1991 року подати Верховній раді проект майбутнього
адміністративно–територіального устрою, який би
враховував функціонування згаданої вище територіальної
одиниці. Цілком очевидно, що ця ініціатива викликала
протест литовців, які вбачали в автономії небезпеку
прояву сепаратизму та подальше бажання так званого
Віленського краю відокремитися від Литви. З’їзд
представників Східної Литви і Генеральної прокуратури
республіки звинуватив активістів в незаконності авто
номізації [5, с. 161, 162]. Відносини литовської влади
до польської національної меншини покращилися після
того, як польські політичні і громадські структури
підтримали прагнення Литви до незалежності.
26 серпня 1991 року уряд Республіки Польща визнав
незалежність Литви. У відповідь, Верховна рада
Литовської РСР прийняла поправки до закону «Про
національні меншини», які були схвально сприйняті
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польською громадськістю. Так з’явилася можливість
вживання рідної мови в державних установах нарівні з
литовською там, де компактно проживають національні
меншини. Також польською стороною було визнано
право
нацменшин
на
використання
двомовних
написів, право на освіту рідною мовою, а також право
засновувати навчальні заклади. Однак, як виявилося,
чим більше зміцнювалися позиції незалежної Литви,
тим слабшим ставав діалог з литовськими поляками:
буквально через 8 днів з дня проголошення незалежності
Литвою, керівництво республіки розпочало репресії по
відношенню до всієї польської громадськості Литви.
Особливо гостро постала проблема повернення
землі [7]. Протягом перших двох років незалежності
Литви проблемою повернення націоналізованої в
1940 році землі займалися органи самоврядування,
однак на території Віленського краю вони фактично не
функціонували. Союз поляків Литви, польська фракція
у Верховній Раді Литви неодноразово звертали увагу на
очевидне нехтування законів і відповідних юридичних
процедур Верховною Радою Литви. Через це поляки не
могли навіть подати заяву про повернення своєї землі,
так як установи Литви не визнавали документи,що
засвідчують права власності, адже вони раніше
видавалися Польщею. Минуло багато часу перш ніж
архівні установи почали видавати претендентам виписки
з документів, що підтверджують права власності.
Однак, це не спростило ситуації: литовська влада
прийняла закон, що дозволяв «переносити» власність
[6]. Хоч формально «перенесення» землі дозволявлося
тільки на вільні території, на які ніхто не претендував,
а право на реституцію націоналізованої власності
належало першочергово місцевим жителям, однак на
практиці порядок не дотримувалася. Як результат,
законні претенденти на повернення землі втратили
кілька десятків тисяч гектарів в околицях Вільнюса.
Загострення ситуації навколо земельних наділів
відбулося зовсім недавно – в листопаді 2011 Сейм
Литви ухвалив поправки до закону про повернення
землі. Редакція закону передбачає можливість вибору
грошового способу компенсації за зайняту землю, яка
була в межах міста на 1 червня 1995 року, якщо немає
можливості повернути в натурі. Проблема полягає
в тому, що насправді розмір цієї компенсації є дуже
низьким (навіть близько не дотягує до 1 відсотка
реальної вартості націоналізованої землі), а термін
виплати невизначений в терміні.
У 1994–1997 роках між Польщею та Литвою
було укладено ряд двосторонніх договорів, створено
Консультаційну раду при президентах Польщі та
Литви, а також Раду з міжнародного співробітництва.
В результаті, польсько–литовські відносини набули
форми стратегічного партнерства. 26 квітня 1994 року
президенти Лех Валенса і Альгірдас Бразаускас підписали
у Вільнюсі «Договір між Україною, Республікою
Польща і Литовською Республікою про добросусідство,
дружбу і добросусідське співробітництво» [1, с. 100–
101]. Підписання Договору сприяло залученню Литви
до регіонального співробітництва в Європі, в тому
числі в Центральній Європі. У тексті договору також
вказувалося, що особи, які належать до польської
меншини, мають право вживати свої імена і прізвища
в звучанні мови відповідної національної меншини
[3, с. 110]. Окрім того, Польща всіляко намагалася
сприяти членству Литви в євроатлантичних структурах,
а польсько–литовське співробітництво було одним із
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ключових пріоритетів зовнішньої політики Вільнюса.
Зі свого боку, Александр Кваснєвський в перший термін
свого президентства також приділяв велику увагу Литві
і, зокрема, здійснив свій перший закордонний візит в
березні 1996 року саме в Вільнюс. Результатом взаємного
візиту президента Литви Альгірдаса Бразаукаса стало
підписання спільної декларації про зміцнення відносин
і співробітництво з метою вступу в НАТО і ЄС. Тверде
бажання Польщі і Литви вступити в НАТО і схожість
уявлень про характер спільних загроз створювали
максимально сприятливі умови для розвитку відносин,
зокрема в оборонній сфері. У квітні 1997 року Польща
взяла участь у створенні Групи сприяння балтійської
безпеки (BALTSEA) під егідою НАТО, націленої на
забезпечення обороноздатності всіх трьох прибалтійських
держав. У тому ж році був створений спільний польсько–
литовський миротворчий батальйон, який згодом
став частиною сил швидкого реагування ЄС. Завдяки
підписаним міждержавним угодами та створеним
двостороннім органам, відносини цих двох країн до кінця
1990–х років вийшли на рівень стратегічного партнерства.
У 2000 році Литва ратифікувала Рамкову конвенцію
про захист національних меншин, яка повинна була
гарантувати польському населенню республіки широке
коло прав як національної меншості [4].
У 2002 році Литву поряд з Латвією, Естонією,
Болгарією, Румунією,Словаччиною та Словенією
запросили почати офіційні переговори про вступ в
НАТО. Хоча відповідні переговори альянсу з Литвою
почалися помітно пізніше, аніж з Польщею, обидві
країни були прийняті одночасно в рамках масштабного
розширення 2004 року, тим самим досягнувши мети,
якій була присвячена значна частина їх двостороннього
співробітництва. Це дало польським дослідникам
можливість стверджувати, що стратегічне партнерство
Польщі та Литви вийшло на новий етап, на якому
дві країни стали реалізовувати спільні цілі в рамках
східної політики Євросоюзу. Протягом цього періоду
відносини між двома країнами стали особливо
тісними, що обумовлено практично повним збігом
державних інтересів обох країн у зовнішній політиці.
І Польща, і Литва на якийсь час облишили свої
національні розбіжності. Зокрема, в листопаді 2006 року
Конституційний суд Литви ухвалив рішення, згідно з
яким польські прізвища в литовських паспортах можуть
бути написані в оригінальній формі лише на останніх
сторінках. При цьому Вільнюс посилався на досвід
сусідньої Латвії, а згодом і на винесений судовими
інстанціями ЄС вердикт про те, що литовська практика
написання прізвищ в паспортах не порушує правил ЄС.
Однак, проблема знову почала наростати в
квітні 2010 року під час чергового візиту президента
Республіки Польща Л. Качинського до Вільнюса,
коли в той же день литовський сейм відхилив проект
закону, який надав би полякам право писати прізвища
на рідній мові. «Я хочу висловити своє здивування,
що литовський сейм відхилив закон, який дозволяв би
написання польських прізвищ відповідно до звучання і
правил нашої мови», – сказав тоді Л. Качинський, за два
дні до своєї загибелі в авіакатастрофі під Смоленськом.
Ще більш гостру реакцію Варшави викликали
прийняті 17 березня 2012 сеймом Литви поправки
до закону про освіту, які значно погіршили ситуацію
польських шкіл в Литві. Згідно з документом, в
школах національних меншин Литви, в тому числі і
польських, уроки з історії та географії Литви, а також
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уроки з пізнання навколишнього світу, в частинах, що
стосуються Литви, повинні викладатися виключно на
литовській мові. Передбачалося і введення єдиного
випускного іспиту з литовської мови в литовських
школах і школах національних меншин. Треба
відзначити, що сейм Литви, приймаючи цей закон,
повністю проігнорував позицію польської національної
меншини, виражену в акції збору підписів проти
нових поправок, хоча було зібрано 60 тисяч підписів.
Незважаючи на те, що двома країнами була створена
спільна комісія з питань освіти, компромісу в цьому
питанні досягти не вдалося. Заходи Литви в сфері
освіти, починаючи з 1990 року, часто ігнорують раніше
погоджені положення Рамкової конвенції про захист
прав національних меншин (стаття 22) і Трактату між
Литвою і Польщею [11]. Так, у Вільнюському краї
школи національних меншин підпорядковані, як це
і повинно бути, органам самоврядування, натомість
литовські школи – переважно державні школи, не
підлеглі органам самоврядування, а фінансуються
з бюджету Литви. Різне підпорядкування шкіл
відображається на рівні фінансування, що в результаті
призводить до закриття частини польських шкіл.
Але найголовнішим наслідком цих, на перший погляд,
другорядних конфліктів стало те, що відносини між двома
країнами втратили ту атмосферу довіри, яка відрізняла
їх раніше, особливо в період спільного прагнення в ЄС
і НАТО. У Литві стала переважати думка, що Польща
вважає її другорядним партнером і поводиться по
відношенню до неї зверхньо як великий сусід [9]. Зокрема,
литовську сторону не влаштовувала недостатньо жорстка,
на її думку, позиція Варшави щодо припинення поставок
нафти по трубопроводу «Дружба». У свою чергу, поляки
звинувачують литовців в недостатній вдячності за те, що
Польща активно підтримувала вступ Литви в НАТО [10,
с. 60]. Вільнюс перестали влаштовувати і спроби Варшави
взяти на себе лідерську роль у регіоні Балтійського моря,
через що президент Литви Даля Грібаускайте навіть
скасувала свою участь в саміті прибалтійських держав,
організованому Б. Коморовським у Варшаві в квітні
2012 року. І це незважаючи на те, що однією з його
цілей було виробити спільну позицію цих країн щодо
майбутнього саміту НАТО в Чикаго.
Оскільки конфлікт між Литвою і Польщею несе
загрозу багатьом життєво важливим для Євросоюзу сфер,
таких як енергетична, транспортна і навіть оборонна
(наприклад, в разі військової загрози з боку Росії), були
спроби його врегулювання за допомогою міжнародних
посередників. Зокрема, ця функція була покладена на
комісара ОБСЄ у справах нацменшин Кнута Вольбека,
який детально ознайомившись з положенням поляків
у Литві, зустрівся з офіційними особами обох країн та
висловив свої рекомендації по врегулюванню. Втім, всі
зовнішні зусилля не принесли помітного результату:
поляки все менше довіряють ініціативам литовської
влади через те, що вони вже неодноразово блокувалися
парламентом, в той час як Литва все більше насторожено
реагує на різкі заяви свого великого сусіда.
Проблема польської меншини, що залишається в
центрі розбіжностей між цими двома частинами вже
єдиної Європи, ще раз показує, що питання національної
ідентичності та загальної історії продовжують грати
велику роль у відносинах країн Центрально–Східної
Європи. Варшава продовжує наполягати на тому, що
вона всього лише вимагає таких же прав для литовських
поляків, як для литовців в Польщі, в той час Вільнюс
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розглядає тісні зв’язки польської меншини з польською
владою як втручання у свої внутрішні справи і загрозу
суверенітету [8]. Цікавим залишається і той факт, що
в самій Польщі далеко не всі вважають за необхідне
відстоювати інтереси своїх литовських співвітчизників –
деякі пропонують поступитися своїми інтересами в
ім’я «історичного братерства» і задля створення більш
ефективного фронту боротьби з Росією. Так, на думку,
колишнього посла Польщі в Литві Яна Відацкого, Литва
боїться повторної полонізації значних ділянок своєї
території, боїться домінування польської культури. Він
додає, що якби Польща і Литва зуміли говорити одним
голосом, наприклад, в питаннях східної політики ЄС,
цей голос мав би більше шансів бути почутим [2].
Висновки. За останні двадцять років між Польщею
та Литвою відбулося суттєве зближення, однак подолати
розбіжності є непросто, адже їх витоки лежать в історії:
в кінцевому рахунку, для поляків об’єднання Польщі та
Литви в рамках Речі Посполитої було великою історичною
подією, в той час як для литовців – початком політичного,
мовного і культурного підкорення. Втім, поступово
вдається відокремити історію від політики. Членство обох
країн в НАТО та в Євросоюзі стає міцною платформою
для спільних дій, що лише покращують атмосферу
двосторонніх відносин. Узгоджені дії Польщі та Литви
можуть ефективно впливати на політику всього ЄС,
особливо на його східну політику. Тому, на мою думку,
питання польської меншини в Литві в найближчому
майбутньому поступово вирішиться, адже загрозливі
дії з боку Російської Федерації вже змусили держави
консолідувати свої зусилля та поглибити співробітництво
у всіх сферах. Польща повинна чітко заявити, що не
підтримуватиме ті вимоги лідерів польської меншини,
які виходять за рамки європейських стандартів, натомість
Литва повинна лояльніше відноситися до окремих
пропозицій польської нацменшини. Усвідомлення того,
що разом ці держави здатні досягти набагато більше, аніж
конфронтуючи, сприятиме порозумінню та відходженню
на другий план проблемних питань.
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Ethnonational aspect of forming bilateral relations
of Poland and Lithuania
The article investigates the causes of the Polish–Lithuanian conflict over the
situation of the Polish minority and vice versa. Author describes that the relationship
of Poland and Lithuania are often complicated because of their perception through
the prism of the past and that even today this is reflected in the form of stereotypes
existence and prejudices. The article focuses on the attitudes of Poles and Lithuanians
to each other and also there are considered the actions of both countries to each other,
which led to increased tension in bilateral relations. Also concluded that common
interests and common threats at the current stage promote the convergence of both
countries to achieve priority goals. The article deals with the idea that cooperation
within the European Union and NATO will only contribute smoothing tensions and
intensify dialogue in the entire reconciliation.
Keywords: Poland, Lithuania, national minorities, conflict, foreign policy,
bilateral relations.
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та релігієзнавства, Східноєвропейський
національний університет ім. Лесі Українки
(Україна, Луцьк)

Рецензія на монографію:
Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної
власності в епоху інформації й постмодерну:
соціально-філософський ракурс. –
Монографія / О. В. Стовпець. – Одеса:
Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського», 2016
Монографічне дослідження Стовпця О. В. висвітлює
з соціально–філософських позицій проблему інтелек
туальної власності, зокрема, її онтологію, специфічні
риси, динаміку розвитку й інституціалізації, особлив
ості функціонування, тощо. Однак особливістю даної
наукової роботи є намір автора здійснити аналіз інте
лектуальної власності не в класичному її цивільно–
правовому розумінні, а у постмодерному контексті. Це
принципово змінює тональність дослідження, і акценти
зміщуються від філософсько–правових пошуків до
соціокультурних, таких, що є предметом філософії
культури, соціальної філософії.
Водночас, як бачимо в окремих підрозділах моногра
фії (підрозділ 3.4, підрозділ 5.3), інколи автор вдається
до такої ілюстрації окремих епізодів розвитку інституту
інтелектуальної власності, яка має політологічний
підтекст. З одного боку, це виходить за рамки канонів
власне соціально–філософського дослідження. Однак,
з іншого – надає роботі реалістичності, так би мовити
«живого» забарвлення, адже підкреслює зв’язок
досліджуваного об’єкту – інституту інтелектуальної
власності – із реальним життям. А воно неможливе без
політики і всіх її атрибутів.
Ще одна особливість монографії – прагнення
пов’язати розвиток інституту інтелектуальної власності
з феноменом інформації. Це, ймовірно, і спонукало
автора звернутися до аналізу існуючих підходів
до розуміння категорії інформації, серед яких –
процесуальний, атрибутивний, когнітивний підходи.
Водночас, О. Стовпець зауважує, що інформація
як така не є предметом його монографічного
дослідження, до того ж вона вже неодноразово ставала
предметом інших наукових праць. Результати тих
робіт він вважає методологічним підґрунтям для
свого дослідження, коли інтелектуальна власність
розглядається в якості різновиду інформації. Тому
автор обмежується стислим оглядом існуючих наукових
поглядів на сутність й атрибутивні характеристики
інформації.
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Нарешті, хотілося б акцентувати увагу на понятті
«загальносуспільне надбання» (public domain). Нам
представляється, що автор монографії відводить даній
інтелектуально–правовій категорії особливе місце в
системі соціальних відносин навколо об’єктів творчості
й інтелектуальної праці.
Рефреном
монографічного
дослідження,
що
простежується в різних його структурних частинах, є
твердження, що в епоху інформації й постмодерну саме
статус «public domain» – коли строк охорони виключних
майнових прав скінчився, і твір стає спільною власністю
суспільства – має визначальну роль у прискоренні
суспільного розвитку, у пожвавленні динаміки
конструювання т.зв. «суспільства знань». Однак
О. Стовпець ілюструє зазначені процеси, застосовуючи
діалектичну методологію. Зокрема, в роботі наводиться
істотна кількість прикладів необґрунтованого (ані
морально, ані юридично) порушення загальновизнаних
нормативних стандартів у сфері охорони об’єктів
«копірайту». Йдеться про штучне «подовження»
їхнього життя. Подібні прецеденти, звичайно, здатні
задовольнити поточні потреби їхніх бенефіціарів.
Мабуть, вони навіть мають локальний позитивний
ефект. Однак у глобальному масштабі, як зауважує
автор монографії, згадані маніпуляції можна оцінити як
спільний стратегічний програш соціуму.
В цілому робота «Інститут інтелектуальної влас
ності в епоху інформації й постмодерну: соціально–
філософський ракурс» має доволі злободенний харак
тер, та є багатостороннім дослідженням поставленої
наукової та соціально–філософської проблеми. На думку
рецензента, монографія Стовпця О. В. може бути реко
мендована до видання.
Artsyshevskiy R. A., Doctor of Philosophical Sciences,
Professor, Corresponding Member of the National Academy
of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science,
Head of Department of Philosophy and Religious Studies,
Lesya Ukrainka Eastern European National University
(Ukraine, Lutsk)
Review of the monograph: Stovpets O. V. Intellectual Property
Institution at the age of Information and Postmodernity:
social–philosophic view. – Monograph / Oleksandr Stovpets. –
Odessa: South Ukrainian National Pedagogical University
named after K. D. Ushynsky, 2016.
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Цивілізаційні виклики України ХХІ століття:
національно–культурні рефлексії
державницької школи українського
історіософського дискурсу
Рецензія на колективне монографічне дослідження:
Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір
[Текст] / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. –
К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.

Історіософська концепція національної
історіографії про безперервність україн
ського історичного процесу, про його
окремішність від «общеруської» історії
становить важливе державотворче та
пізнавально–методологічне
значення,
об’єктивно, на основі історичних
джерел та національної філософії
відображає життя українського народу,
який, за висловом видатного вітчизняного історика
Д. Багалія «... жив історичним життям протягом більш
ніж тисячоліття, здобув собі з великими труднощями
свою власну територію, витратив колосальну енергію,
щоб її охороняти та нею користуватися, утворив за цей
час націю» [1, с. 81]. Попри очевидну державотворчу
роль українського історичного процесу, його зміст не
завжди організаційно оформлювався у державність,
а історичні завоювання українців не гарантували
утвердження інституційно–політичних форм розвиту
етносу. Політична еліта, направду, часто виявлялася
неготовою ефективно керувати суспільними процесами
побудови політико–правового устрою та державних
інститутів, давалися взнаки поневолення іншими
державами, полонізація та русифікація.
Проте, як у періоди історичних випробувань, так й
під час державотворчих здобутків української історії,
в авангарді цивілізаційного поступу, без сумніву,
був розвиток національної культури, а національно–
культурне відродження повсякчас відігравало роль
каталізатора
українського
національно–визвольного
руху, органічно вписувало українців у європейський
соціокультурний контекст, забезпечувало взаємозв’язок
українського
народу
зі
світовою
культурою,
взасадничувало цивілізаційний поступ вітчизняного
державотворення. Саме європейський цивілізаційний
контекст української культури [2] та національний
культурно–історичний досвід є основою вітчизняного
державотворення [3], дає змогу розглядати українську
історію в контексті взаємодії зі світовими цивілізаціями
та з урахуванням впливу на історичний розвиток
українців національного духу, культури національної
самосвідомості, традицій національної духовності,
притаманних українському народові цінностей демо
кратизму, ідей свободолюбства та пріоритетів гуманізму.
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Саме у такому семантико–смисловому полі ми роз
глядаємо актуальність і своєчасність видання нового
дослідження: «Українська культура: цивілізаційний
вимір». Його автори – знані та визнані вчені–історики
національного рівня: Я. Калакура, О. Рафальський
і М. Юрій. Видання підготовлене на синтезно–
парадигмальному та системно–структурному рівнях
й, очевидно, є підсумково–узагальнюючим у проекті
«Україна: цивілізаційний контекст пізнання» [4], перші
дослідження якого побачили світ ще в 2012 році.
З огляду на те, що рецензована праця розрахована
як на науковців–методологів, так і на молодих
дослідників, мету запропонованої рецензії ми вбачаємо
у представленні спільної епістемологічної позиції щодо
порушених у виданні науково–дослідних проблем, як із
точки зору академічних зацікавлень досвічених вчених,
так і з урахуванням пізнавальних інтересів дослідників–
початківців.
Наукова праця «Українська культура: цивілізаційний
вимір» присвячена історіо– та культурософським
рефлексіям
щодо
місця
і
ролі
національної
історико–культурної традиції у розвитку української
(регіональної), європейської та світової цивілізації. Вона
має струнку класичну форму наукової праці: вступ,
основна частина, що структурована у 10 розділів і 45
підрозділів і загальні висновки. Структура дослідження
дає змогу читачеві легко орієнтуватися в тексті,
сприймати логіку міркувань авторів. Вони переконливо
доводять доцільність і своєчасність представленої
науковому та читацькому загалові студії, чітко
формулюють мету, конкретизують завдання і методи
дослідження, пропонують аналітичний огляд існуючих
науково–теоретичних та історичних студій присвячених
теорії та історії української культури.
Видання побудовано за проблемно–хронологічним
принципом. Науково–дослідне поле його інтенційності –
розкриття провідних тенденцій і визначення дійсних
закономірностей зародження, становлення і розвитку
української культури з найдавніших часів до сьогодення,
теоретичне осмислення її цілісності, розгляду її
взаємодії зі світовими соціокультурними процесами,
тлумачення національної культури як компонента
української регіональної цивілізації. На це вже звернули
увагу рецензенти [5].
Наукову працю відкриває розділ «Історіософське
розуміння взаємодії культури і цивілізації». Предмет
його студіювань – епістемологічні, теоретико–
методологічні та історіософські виміри наукового
тлумачення концептів «культура» і «цивілізація».
Розділ надзвичайно важливий, адже перше знайомство
з назвою дослідження «Українська культура: цивілі
заційний вимір», змушує замислитися над серйозністю
концептуального обґрунтування назви, адже науково
доведені та відомі когнітивно–семантичні та смислові
відмінності між поняттями «культура» і «цивілізація».
Постає запитання, що на перший погляд набуває
філіпічно–ригористичного
характеру:
чи
можуть
модуси цивілізації бути вимірами національної
культури? Утім сумніви спростовує зміст першого
розділу рецензованого дослідження. В ньому автори
зрозуміло, логічно, послідовно та на високому фаховому
методологічному рівні пояснюють читачеві важливість,
виправданість і правомірність інтеграції цивілізаційного
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підходу
в
інтерпретацію
національно–культурної
традиції України.
Додамо лише одне: на наш погляд, цивілізаційний
вимір української культури дає змогу актуалізувати
саме ті модуси широкого національно–культурного
простору українства, теоретичне та історико–культурне
тлумачення яких пропонує відповіді на ключові циві
лізаційні виклики, що ставить перед нашою країною
світанок ХХІ століття. З–поміж них: українська
поліконфесійність і пошуки міжконфесійної злагоди,
неготовність державної еліти ефективно керувати
суспільством та індеферентність населення до громад
ських ініціатив тощо. Автори розглядають історико–
культурні витоки сучасних цивілізаційних завдань,
пропонують та обґрунтовують шляхи розв’язання
порядку денного сьогоднішнього цивілізаційного вибору
України.
У наступних розділах книги автори послідовно
розкривають культурно–історичний зміст і цивілізаційне
значення основних етапів культурогенезу українців,
пропонуючи широкі соціокультурні і ретроспективні
контексти. Особлива увага звернута на обґрунтування
періодизації, визначення фундаментальних характе
ристик та пояснення віхових періодів національного
культурно–історичного поступу українського народу:
«Українська культура і візантійська спадщина» (с. 193),
«Ренесанс як цивілізаційний вектор українського гума
нізму козацько–гетьманської доби» (с. 236), «Форму
вання мовної картини світу українського народу на тлі
націєтворення» (с. 271), «Постмодернізм і українська
культура» (с. 413) та ін.
Важливо відзначити, що очевидною перевагою
рецензованої колективної монографії є те, що вона
побудована на спільній епістемологічній парадигмі,
засадничими положеннями якої є вмотивованість,
науковість, обґрунтованість і цілісність репрезентованих
читачеві когнітивно–семантичних структур. Необхідно
наголосити, що наукова праця чітко виявляє свій
міждисциплінарний статус, а її синергетика полягає в
інтеграції на синтезно–парадигмальному рівні істо
ричного, культурологічного, соціально–філософського,
релігієзнавчого, політологічного, соціологічного, психо
логічного, етнологічного, правознавчого наративів. Тексти
розділів засвідчують потужну ерудицію авторів, глибину
аналізу й осмислення ними предмету дослідження.
Цінним є і те, що аксіологічний рівень, який
представлений державницькими пріоритетами, націо
нальними, демократичними та громадянськими цінно
стями, не втрачається у змісті пропонованих читачеві
розділів. Окрім того, аналіз рецензованої праці спонукає
до самостійного мислення, критичного підходу, а відтак
видання вочевидь сприяє формуванню власної думки,
усвідомленої громадянської позиції, тобто виконує
освітньо–виховні та ціннісно–орієнтуючі завдання.
Схвалення заслуговує і той факт, що текст дослідження
орієнтований на меморіалізацію української культури,
вмотивовує читача до актуалізації ідеї національної
пам’яті, вшанування трагічних та відзначення урочистих
сторінок національно–культурної історії України.
Важливе пізнавальне значення, на наш погляд,
становить інтеграція у текст наукової праці соціально–
філософських концептів, як–от «точка біфуркації» (для
пояснення чигиринсько–московської угоди 1654 року та
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соціально–політичного змісту «Руїни», с. 244), «образ
Іншого» (з метою експлікації процесу формування
української національної ідентичності, с. 261) та ін.
Досить цікавим, зокрема, видається визначення авто
рами атрибутів міфологічного світогляду, тлумачення
метафоричності міфологічного простору та архетипів
слов’янського культурно–духовного життя (с. 66, 76).
Значним
теоретико–методологічним
здобутком
рецензованої праці є спроба перегляду міжрелігійних
взаємин в межах цілком історично реальних політичних
і державних утворень українського народу, що свід
чить про якісний зсув міжконфесійного дискурсу
від замкненості у колі вірян до виходу в широкий
академічний простір, адже відомо, що глобалізація
та розмивання традиційних епістемологічних рамок
зумовлює утвердження релігієзнавства і теології з–поміж
сучасних дисциплінарних сфер гуманітарного знання.
Особливу актуальність, на наш погляд, становить
розгляд культурно–історичних основ взаємодії церкви,
права і держави в українській духовно–культурній
традиції, звернення уваги на візантійську симфонічну
модель взаємин держави і православної церкви (с. 406–
407).
У той же час, рецензована праця не позбавлена
деяких недоліків і дискусійних моментів. Так, текст
дослідження, на наш погляд, дещо перенасичений
концептами «соціокультурний», «цивілізаційний» та ін.,
що не завжди несуть визначений семантико–смисловий
зміст, а іноді навпаки ускладнюють сприйняття тексту
роботи. Крім того, не завжди пропонується читачеві
пояснення маловідомого та вперше вживаного у тексті
наукової праці поняття. Відзначимо й те, що видання
значно виграло б якщо його доповнити іменним і
тематичним покажчиками, глосарієм, світлинами
українських митців, культурних діячів, ілюстраціями
тощо.
Дещо дискусійною (з точки зору світоглядних
мотивів) і суперечливою (щодо внутрішньої форми)
видається назва підпункту 10.3. «Адаптація (підкреслено
нами – П. Р., Р. Б.) української культури до західних
стандартів і відстоювання її суверенітету». На наш
погляд, термін «адаптація» був би коректним, приміром,
щодо розгляду питань приведення у відповідність
національного законодавства, або ж щодо імплементації
європейської моделі реформування, утім щодо перспек
тив розвитку національної культури його вживання є
дещо сумнівним та маловиправданим. Більше того,
поєднання понять «адаптація до західних стандартів»
та «відстоювання суверенітету» вочевидь є взаємо
протилежними, а відтак взаємовиключними підходами.
Не вдалося уникнути й деяких тавтологій у назвах
різних за змістом підрозділів, що у деякій мірі
дезорієнтує читача (приміром 1.4. та 3.3).
Проте висловлені зауваження не тільки не знижують
високу науково–теоретичну та світоглядну цінність
рецензованого дослідження, а навпаки відображають
рівень зацікавленості науковців і громадськості новим,
дещо інтригуючим та своєчасним виданням. Книга має
гарну поліграфію, вона опублікована у твердій палітурці
й справляє враження добротно виконаної праці. Вона,
без сумніву, є глибоким, методологічно обґрунтованим
і науково виписаним дослідженням. Завдяки широкому
історико–культурному контексту та ерудиції авторів,
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книга буде цікавою не лише вузькому колу фахівців, але
й широкому читацькому загалові, усім хто цікавиться
національною культурно–історичною спадщиною. Зага
лом видання є вагомим внеском у справу розбудови
національних соціогуманітарних студій, становить важ
ливе теоретико–методологічне та пізнавальне значення
для відтворення та моделювання культурно–цивілі
заційного поступу української нації, для кращого
розуміння сучасних соціокультурних процесів.
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Александр Смолінський, доктор габілітований,
професор відділу військової історії Інституту історії
університету ім. М. Коперника в Торуні добре відомий
українським історикам як фахівець, що досліджує
артилерію та кінноту польського, російського і радян
ського війська. Він автор близько 400 публікацій
з даної проблематики. Був стипендіатом фундації
Ланцкоронських та реалізовував дві дослідницькі про
грами в рамках наукової програми Комітету наукових
досліджень.
Зважаючи на вагомий доробок польського колеги
у вивченні проблематики, що стосується й історії
України ми не могли не звернути увагу на чергову
працю в даному контексті – «Przemysł ciężki, rolnictwo
i komunikacja sowieckiej Ukrainy w latach trzydziestych
XX w. w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska
Polskiego oraz dokumentów polskiej służby dyplomatycznej
w ZSRS» («Важка промисловість, сільське господарство
і транспорт Радянської України в 30–х роках ХХ ст. у
світлі документів ІІ Відділу Головного Штабу Війська
Польського а також документів польської дипломатичної
служби на теренах СРСР»). Про підготовку до друку
даної монографії нам було відомо заздалегідь, по–
скільки автором люб’язно було запропоновано нам
здійснити українською мовою переклад резюме.
Перш за все відмітимо якісне оформлення роботи,
яка споряджена алфавітним і географічним показником,
бібліографією використаних праць, переліком архівних
та друкованих джерел, численними ілюстраціями.
Дослідник справедливо й аргументовано зазначає,
що окрім Німеччини у 1920–1930–х роках для польської
розвідки неабиякий інтерес становив мілітарний і
економічний потенціал СРСР та УСРР, зокрема. У
монографії йдеться про загрозу, яку для Другої Речі
Посполитої на той час становила агресивна політика
СРСР у прагненні до світової комуністичної революції.
Автор звертає увагу на ту обставину, що виходячи із
документів, найбільше зацікавлення польської розвідки
викликала ситуація на українських теренах. Польські
дипломати і розвідники чітко усвідомлювали, що
українська промисловість і аграрний сектор є ключовою
складовою обороноздатності СРСР. Історик зазначає –
видобування (українське вугілля, руда, марганець),
металургія, машинобудування, продукція аграрного
сектору (збіжжя, цукровий буряк, м’ясо) стали базисом
на якому було здійснено індустріалізацію країни
Рад. Не менш важливим чинником стало географічне
розташування України, яку Кремль міг використати (і в
1939 р. використав) як плацдарм нападу на Польщу.
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У ході аналізу архівних джерел та опублікованих
рапортів польського дипломатичного відомства автор
прийшов до висновку, що польська розвідка цікавилася
фактично всім, що в якійсь мірі могло допомогти
генеральному інспектору збройних сил чи офіцерам
Головного штабу польського війська в об’єктивній
оцінці військового потенціалу Радянського Союзу.
А. Смолінський вважає, що функціонери польської
військової розвідки використовували всі доступні
методи – від агентурних до безпосередньої розвідки, не
уникали також співпраці з розвідками інших держав, які
остерігалися агресії з боку СРСР.
Здійснений автором монографії аналіз дає підстави
краще розуміти дії влади Другої Речі Посполитої, яка
судячи зі всього здійснювала низку заходів виходячи із
отриманих даних польської розвідки та дипломатичних
служб. Польський колега вважає, що розглядаючи
ситуацію в Радянській Україні в 1920–1930–х роках,
описану в результаті зібраної польською військовою
розвідкою інформації можна краще зрозуміти політичні
процеси в теперішній Україні, в тому числі й відносини
з Російською Федерацією і Європейським Союзом.
На наш погляд, опублікована А. Смолінським
монографія є подією не тільки для польської, але й
української історіографії.
Sinkevych Ye., PhD, Professor, Department of International Relations
and Foreign Policy, Black Sea State University by name
of Petro Mohyla (Ukraine, Mykolayiv), e.sinkevych@gmail.com
Review of monograph: Smoliński A. Przemysł ciężki, rolnictwo
i komunikacja sowieckiej Ukrainy w latach trzydziestych XX w.
w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego
oraz dokumentów polskiej służby dyplomatycznej w ZSRS. –
Oświęcim Napoleon V, 2016. – 181 s.
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