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Х арківське представництво

(Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»)
керівник Владленова І. В., доктор філософських наук, професор
е–mail: vladlenova@email.ua

Хмельницьке представництво

(Хмельницький національний університет)
керівник Гоцуляк В. М., кандидат політичних наук, доцент
е–mail: gotsylak@ukr.net

Черкаське представництво

(Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького)
керівник Васильчук Є. О., доктор політичних наук, доцент
е–mail: vasilchuk84@bk.ru

Чернігівське представництво

(Чернігівський державний інститут економіки і управління)
керівник Тополь О. В., доктор філософських наук, професор
е–mail: topololga@ ukr.net
координатор Горобець С. М., молодший науковий співробітник
е–mail: olen–g@yandex.ru

Маріупольське представництво

ПРЕДСТАВНИЦТВО
збірника «Гілея: науковий вісник» в Азербайджані

Миколаївське представництво

(Національної Академії Наук Азербайджану, м. Баку)
керівник Махмудов М. А., доктор філософії
е–mail: matlabm@yandex.com
координатор Рагимли Р., науковий співробітник
е–mail: rus_rahimli@yahoo.com

(Маріупольський державний університет)
керівник Булик М., кандидат політичних наук, доцент
е–mail: vorlok@ukr.net
(Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського)
керівник Макарчук С. С., кандидат історичних наук, доцент
е–mail: rvgreabis@farlep.mk.ua
координатор Шкуренко К. О., кандидат політичних наук, доцент
е–mail: sh_kamila@mail.ru

Одеське представництво

(Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)
керівник Барвінська П. І., кандидат історичних наук, доцент
е–mail: : barwinskaja@ua.fm

Подільське представництво

(Подільський державний аграрно–технічний університет,
м. Кам'янець–Подільський)
керівник Колосюк І. А., кандидат філософських наук, доцент
е–mail: ikolosyuk@ukr.net

Полтавське представництво

(Полтавський факультет Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого)
керівник Куцепал С. В., доктор філософських наук, професор
е–mail: svkutsepal@rambler.ru

Сумське представництво

(Сумський державний університет)
керівник Дегтярьов С. І., доктор історичних наук, доцент
е–mail: starsergo@bigmir.net

ПРЕДСТАВНИЦТВА
збірника «Гілея: науковий вісник» в Білорусі
(Академія управління
при Президентові Республіки Білорусь, м. Мінськ)
керівник Алейникова С. М., кандидат соціологічних наук, доцент
е–mail: alejnsvetlana@yandex.ru
(Брестський державний університет імені О. С. Пушкина, м. Брест)
керівник Шостак Г. В., кандидат педагогічних наук
е–mail: shostak1964@brest.by
(Гомельський державний університет
імені Франциська Скорини, м. Гомель)
керівник Мезга М. М., доктор історичних наук, професор
е–mail: nmezga@gsu.by

ПРЕДСТАВНИЦТВА
збірника «Гілея: науковий вісник» в Польщі
(Університет імені Адама Міцкевича в Познані)
керівник Димчик Р., доктор, викладач,
е–mail: dymczyk@wp.pl
(Інститут історії Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові)
керівник Моравец Н., доктор, викладач
е–mail: mornor@wp.pl
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PREDSTAVNYTsTVA
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Ukrayini
Vinnyts'ke predstavnytstvo

(Vinnyts'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet)
kerivnyk Denysyuk S. H., doktor politychnykh nauk, profesor
e–mail: sg_denisiyk@mail.ru.

Dnipropetrovs'ke predstavnytstvo

(Dnipropetrovs'kyy natsional'nyy universytet imeni Olesya Honchara)
kerivnyk Vershyna V. A., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: vivi.dp@ukr.net

Donets'ke predstavnytstvo

(Donets'kyy natsional'nyy universytet)
kerivnyk Andriyenko O. V., doktor filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: elena_andrienko8@mail.ru

Zaporiz'ke predstavnytstvo

(Zaporiz'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet)
kerivnyk Yemel'yanenko Ye. O., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: gileya_zaporizhzhya@ukr.net

Ivano –Frankivs'ke predstavnytstvo

(Prykarpat·s'kyy natsional'nyy universytet imeni Vasylya Stefanyka,
m. Ivano–Frankivs'k)
kerivnyk Dychkovs'ka H. O., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: go_osmomysl@ukr.net

Ternopil's'ke predstavnytstvo

(Ternopil's'kyy natsional'nyy pedahohichnyy universytet
imeni Volodymyra Hnatyuka)
kerivnyk Klish A. B., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: Klish_Andriy@ukr.net

Uzhhorods’ke predstavnytstvo

(Uzhhorods’kyy natsional’nyy universytet)
kerivnyk Melehanych H. I., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e – mail: melgi@ukr.net

Umans'ke predstavnytstvo

(Umans'kyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet
imeni Pavla Tychyny)
kerivnyk Kryvosheya I. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: igorkryvosheia@gmail.com

Kharkivs'ke predstavnytstvo

(Natsional'nyy tekhnichnyy universytet «Kharkivs'kyy
politekhnichnyy instytut»)
kerivnyk Vladlenova I. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
е–mail: vladlenova@email.ua

Khmel'nyts'ke predstavnytstvo

(Khmel'nyts'kyy natsional'nyy universytet)
kerivnyk Hotsulyak V. M., kandydat politychnykh nauk, dotsent
е–mail: gotsylak@ukr.net

Cherkas'ke predstavnytstvo

Luhans'ke predstavnytstvo

(Cherkas'kyy natsional'nyy universytet
imeni Bohdana Khmel'nyts'koho)
kerivnyk Vasyl'chuk Ye. O., doktor politychnykh nauk, dotsent
е–mail: vasilchuk84@bk.ru

L'vivs'ke predstavnytstvo

(Chernihivs'kyy derzhavnyy instytut ekonomiky i upravlinnya)
kerivnyk Topol' O. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
е–mail: topololga@ ukr.net
koordynator Horobets' S. M., molodshyy naukovyy spivrobitnyk
е–mail: olen–g@yandex.ru

Mariupol's'ke predstavnytstvo

PREDSTAVNYTsTVO
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Azerbaydzhani

Mykolayivs'ke predstavnytstvo

(Natsional'noyi Akademiyi Nauk Azerbaydzhanu, m. Baku)
kerivnyk Makhmudov M. A., doktor filosofiyi
е–mail: matlabm@yandex.com
koordynator Rahymly R., naukovyy spivrobitnyk
е–mail: rus_rahimli@yahoo.com

(Skhidnoukrayins'kyy natsional'nyy universytet
imeni Volodymyra Dalya, m. Starobil’s’k)
kerivnyk Mykhaylyuk V. P., doktor istorychnykh nauk, profesor
e–mail: vital_mih@ukr.net
(Natsional'nyy universytet «L'vivs'ka politekhnika»)
kerivnyk Karivets' I. V., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: sacre@ukr.net
(Mariupol's'kyy derzhavnyy universytet)
kerivnyk Bulyk M., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e–mail: vorlok@ukr.net
(Mykolayivs'kyy natsional'nyy universytet
imeni V. O. Sukhomlyns'koho)
kerivnyk Makarchuk S. S., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: rvgreabis@farlep.mk.ua
koordynator Shkurenko K. O., kandydat politychnykh nauk, dotsent
е–mail: sh_kamila@mail.ru

Odes'ke predstavnytstvo

(Odes'kyy natsional'nyy universytet imeni I. I. Mechnykova)
kerivnyk Barvins'ka P. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: barwinskaja@ua.fm

Podil's'ke predstavnytstvo

(Podil's'kyy derzhavnyy ahrarno–tekhnichnyy universytet,
m. Kam"yanets'–Podil's'kyy)
kerivnyk Kolosyuk I. A., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
е–mail: ikolosyuk@ukr.net

Poltavs'ke predstavnytstvo

(Poltavs'kyy fakul'tet Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny
imeni Yaroslava Mudroho)
kerivnyk Kutsepal S. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
е–mail: svkutsepal@rambler.ru

Sums'ke predstavnytstvo

(Sums'kyy derzhavnyy universytet)
kerivnyk Dehtyar'ov S. I., doktor istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: starsergo@bigmir.net

Chernihivs'ke predstavnytstvo

PREDSTAVNYTsTVA
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Bilorusi
(Akademiya upravlinnya pry Prezydentovi Respubliky Bilorus',
m. Mins'k)
kerivnyk Aleynykova S. M., kandydat sotsiolohichnykh nauk, dotsent
е–mail: alejnsvetlana@yandex.ru
(Brest·s'kyy derzhavnyy universytet imeni O. S. Pushkyna, m. Brest)
kerivnyk Shostak H. V., kandydat pedahohichnykh nauk
е–mail: shostak1964@brest.by
(Homel's'kyy derzhavnyy universytet
imeni Frantsys'ka Skoryny, m. Homel')
kerivnyk Mezha M. M., doktor istorychnykh nauk, profesor
е–mail: nmezga@gsu.by

PREDSTAVNYTsTVA
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Pol'shchi
(Universytet imeni Adama Mitskevycha v Poznani)
kerivnyk Dymchyk R., doktor, vykladach,
е–mail: dymczyk@wp.pl
(Instytut istoriyi Akademiyi imeni Yana Dluhosha v Chenstokhovi)
kerivnyk Moravets N., doktor, vykladach
е–mail: mornor@wp.pl
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E–mail: gileya.org.ua@gmail.com
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Опіка над безпритульними
та бездоглядними дітьми на півдні України
(60–ті рр. ХVІІІ – початок ХХ ст.):
аналіз описово–статистичних джерел
та довідкових видань
Проведено джерелознавчий аналіз описово–статистичних джерел та
довідкових видань щодо проблем дитячої безпритульності та бездоглядності
з другої половини ХVІІІ – до початку ХІХ ст. Наукові розробки у цій сфері
дозволяють збагатити знання щодо розвитку інститутів громадського
піклування в зазначений період, виявити їх джерельний потенціал, доповнити
картину загальнодержавної історії філантропії. На загальній картині
розвитку благодійності відзначилася як рука правлячої імператорської
родини, окремих філантропів, так і участь різних національних груп. Показана
динаміка державної підтримки дитячих установ, поступовий перехід
ініціативи фінансової підтримки з боку держави до окремих філантропів.
Саме філантропічна діяльність протистояла зростанню безпритульності,
підвищувала освітній і культурний рівень місцевого населення. Запропонований
аналіз статистичних матеріалів виступає не лише цінним історичним
джерелом у сфері піклування, а й цікавим прикладом державницької політики,
уроком з точки зору уникнення тиражування раніше припущених помилок.
Ключові слова: опіка, благодійність, дитячі притулки, статистика.

Для вивчення історії дитячої безпритульності та
бездоглядності Півдня України велике значення мають
описово–статистичні джерела та довідкові матеріали.
Вони охоплюють досить різноманітні за змістом і
формою відомості, які виникли внаслідок масових
обстежень, описів, переписів, запровадження обліку
та звітності, були утворені для святкування ювілейних
дат міст як описи історії краю. Даний вид джерел має
надзвичайно багато різновидів залежно від того, в яких
галузях вона застосовується. Статистичні відомості
виступають досить точним інструментом пізнання
процесів у суспільстві.
Питаннями опіки та піклування над дітьми на
території Півдня України в різний час займалися
українські та російські дослідники. Даний комплекс
робіт значно вужчий, ніж тих, що стосуються загально
імперської благодійності. Загалом дослідженнями
проблем благодійної діяльності саме на Півдні України
в зазначений період почали займатися з кінця ХІХ ст.,
коли дана тема набула розголосу в тодішньому
суспільстві. Однак, роботи, присвячені саме описово–
статистичним джерелам з проблеми, наразі залишаються
відсутніми.
Історіографічна спадщина дорадянського періоду
багата на узагальнюючі праці. Одним із дослідників
феномену суспільної доброчинності, що залучив
відомості з досліджуваної проблематики до своїх
праць, був громадський діяч, науковець і публіцист
Є. Максимов [1]. Стаття публіциста М. Святського
«История богоугодных заведений и благотворительных
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обществ города Симферополя» представляє насичений
фактичний матеріал стосовно Странноприймального
будинку О. С. Таранова–Бєлозьорова, Дитячого притулку
ім. А. М. Адлєрберг, Сирітського будинку ім. А. Я. Фаб
ра, Сімферопольського благодійного товариства [2].
Вагомий внесок у розвиток студій з історії громадської
благодійності в Криму та Північній Таврії належить
відомому кримознавцю і педагогу А. Маркевичу [3].
Радянський період характеризується переміщенням
акцентів стосовно проблеми дитячої безпритульності та
бездоглядності й боротьби з даними явищами з окремих
меценатів і піклувальників на державу.
У наукових розвідках незалежної України повер
тається звернення науковців до вагомості вивчення
досвіду доброчинної діяльності як окремих установ,
так і внеску конкретних діячів у подолання явищ
безпритульності та бездоглядності. Питання опіки над
дітьми у зазначений період епізодично розглянуто в
роботах російських дослідників В. Бєлякова, Л. Жукової,
О. Кривоносова, А. Каменського, П. Нещеретного [4].
Одну з найкращих реконструкцій історії окремого
благодійного закладу Таврійської губернії здійснила
сімферопольська дослідниця О. Бобкова, яка захистила
кандидатську дисертацію «Адміністративна та куль
турно–просвітницька діяльність А. Фабра на Півдні
України (30–ті – перша половина 60–х рр. XIX ст.)»
[5]. Також серед робіт українських дослідників варто
виділити роботи О. Друганової, Н. Сейко, Ф. Ступака,
І. Гребцової та С. Накаєвої [6], певні аспекти проблеми
діяльності дитячих закладів Одеси висвітлені в канди
датській дисертації Ю. Гузенка [7]. Заслуговують уваги
дослідження А. Савочки, О. Кравченка, А. Гедьо [8; 16].
На сьогодні відсутні дослідження щодо обраної теми
джерелознавчого спрямування.
Метою даного дослідження є інформативний потен
ціал описово–статистичних джерел щодо проблеми
дитячої безпритульності та бездоглядності на півдні
України протягом 60–х рр. ХІХ – початку ХХ ст.
Здійснення статистиками індивідуального підходу
до укладання описово–статистичного джерела, робить
кожен з них унікальним з точки зору історії формування
та розвитку закладів опіки на Півдні України. Видання
відрізняються формою подання матеріалу та його
детальністю. Детальний розгляд даної групи джерел
забезпечить можливість порівняння відомостей і визна
чення на цій основі найбільш достовірних.
Загальні статистичні дані щодо кількості благо
дійних установ надають численні довідники, хоча
показники в них базуються на загальноімперських
підрахунках. Відомство закладів імператриці Марії
Федорівни першим узяло під свою опіку усі виховні
будинки та освітні заклади для дітей. У 1855 р. під
його контролем було 365 навчальних і благодійних
організацій, а у 1900 р. – більше 500, при чому загальна
кількість вихованців у дитячих будинках, лікарнях та

7

Випуск 123

богадільнях перевищувала 60 тис. осіб. [9, с. 24]. Вже
на кінець 1898 р. кількість осіб, які «воспользовались
благотворительностью» за цей рік, склала 7 млн. 77 тис.
129, «не считая 20 млн. 392 тис. 675 обращений за
благотворительностью» [9, с. 18].
Також знаходимо згадки з приводу розвитку сиріт
ських установ регіону у «Новороссийском календаре».
Видання виходило в Одесі у 1834–1893 рр., в ньому
містилася уся нагальна й необхідна в повсякденному
житті інформація. В виданні наводиться хронологічний
перелік важливих подій, пов’язаних із Новоросійським
краєм і Бессарабією. Особливо цікавий короткий
каталог–путівник, в якому в алфавітному порядку
перелічено найбільш великі й історично цікаві міста і
місцевості краю. Подібного роду зібрання актуальної
інформації завжди мають велику історичну цінність,
оскільки являють структуру державної влади в про
вінції, дають інформацію, хто в даний час займав ті чи
інші державні та громадські посади.
В одному з видань Новоросійського календаря
представлено інформацію про відкриття в м. Катерино
славі у 1859 р. при дитячому притулку нічліжного
відділення. Найпомітнішу роль при цьому відіграла
піклувальниця Г. О. Струкова, яка посідала місце
члена Губернського піклування дитячих притулків
[10, с. 391]. Зазначається, що після розширення
притулку збільшується й кількість персоналу. Так, у
наглядачки з’явилася помічниця П. Трухницька, яка
не була дворянкою, а представляла міщанський стан
[11, с. 406].
У Катеринославській губернії у розглянутий період
був відкритий ще один дитячий притулок, підконт
рольний Відомству імператриці Марії. Сталося це в
1859 р. в м. Новомосковську. Такі відомості збереглися
в «Новороссийском календаре», який вийшов у 1863 р.
[12, с. 207]. Притулок отримав назву Олександрівського.
Біля його витоків стояли титулярний радник А. Лебедєв
і купці С. Петренко та А. Мінаков, що пожертвували
сумарно понад 3 тис. 500 руб. З них 2 тис. руб. були
покладені в банк як основний капітал для забезпечення
існування доброчинного закладу [12, с. 208]. До 1863 р.
дитячий притулок у Новомосковську розміщувався в
найманому будинку. Проте, зусилля його попечительки
Олександри Андріївни Короленко та доглядачки Пелагеї
Семенівни Патракеєвої привернути увагу закладів опіки
до вирішення питання щодо придбання постійного
приміщення для притулку, увінчалися успіхом. Для
притулку було придбано невелику садибу з будинком,
надвірними будівлями та прилеглою територією.
Оскільки Новомосковськ не був ані заможним, ані
густонаселеним містом, кількість безпритульних дітей
не набагато перевищувало 10 осіб, причому всі вони
були сироти, які не мали засобів для існування.
Завдяки інформації, яку подають довідкові видання
південних губерній Російської імперії, отримуємо
численні дані щодо фінансових видатків земств на
справи благодійності та боротьбу із безпритульністю
та бездоглядністю. Губернські земства витрачали на
організацію суспільної опіки значно більшу частину
свого бюджету, ніж повітові. В південних губерніях у
1907 р. ними було асигновано: у Таврійській – 10%,
Херсонській – 4,93%, Катеринославській – 3,2% [13,
с. 138–139].
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Видатки земств на суспільну опіку, народну освіту
у 1913 р. представлені в наступній таблиці (табл. 1) [14,
с. 273]:
Таблиця 1

Земські видатки у 1913 р.
Губернії

Суспільна опіка

Народна освіта

Катеринославська

287

4224

Таврійська

246

1945

Херсонська

166

3522

За даними таблиці на прикладі 1913 р. кількість
видатків земств трьох губерній відрізняється. Зокрема,
Катеринославська губернія значно перевищувала у
видатках на народну освіту, а Херсонська – поступалася
у фінансуванні суспільної опіки. Останнє підкреслює
широке залучення коштів благочинних товариств у
фінансуванні закладів опіки на території Херсонського
краю.
Як відомо, масовими були виплати товариствами
грошових підтримок нужденним учням та студентам.
За матеріалами описово–статистичного управління по
місту Одеса можна зробити підрахунок, згідно з яким
на першому місці по чисельності грошових надходжень
перебувало Попечительство про бідних студентів
(надходження у 1893 р. – 9120 руб.) [15, с. 762]. У
розрахунку на одного студента – 25 руб. В той же час
Попечительство про учнів Маріїнської гімназії у своєму
обігу надходжень у 1893 р. показало цифру не значну –
413 руб., а у розрахунку на одного учня – 37 руб. [15,
с. 762].
Використовуючи описово–статистичні матеріали,
дослідник А. М. Савочка зробив таблицю дитячих при
тулків Відомства установ імператриці Марії на території
Таврійської губернії (табл. 2) [16, с. 261]:
Таблиця 2
Дитячі притулки Півдня України
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Рік
заснування

Назва дитячого
притулку

1854

Дитячий притулок
імені А. М. Адлєрберг

Сімферополь

1864

Сирітський будинок
таємного радника
А. Я. Фабра

Сімферополь

1878

Маріїнський дитячий
притулок

Керч–Єнікальське
градоначальство

1901

Дитячий притулок

Бердянськ

1903

«Береговий» дитячий
притулок

Севастопольське
градоначальство

1908

Дитячий притулок–
корабель «Цесаревича
Олексія»

Севастопольське
градоначальство

1916

Дитячий притулок

Ялта

Місто
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З поданої таблиці видно роки утворення дитячих
притулків, міста їх виникнення, що дає можливість
говорити про періоди загострення соціальних негараздів
на території Таврійської губернії. Поряд із цим, в період
з 1880 по 1911 рр. на території Таврійської губернії
виникло 33 спілки допомоги неповнолітнім дітям,
більшість із яких були підконтрольні МВС [17, с. 59].
Вражаючою є інформація, взята зі статистичних
збірок Таврійського губернського земства. Так, за
даними видання «Благотворительные учреждения
Российской империи. Составлено по Высочайшему
повелению Собственною Его Императорского Вели
чества Канцеляриею по учреждениям императрицы
Марии: в 3 т.» за період з 1887 по 1896 у дитячих
притулках земства померло 2336 вихованців, а взято
на виховання в даний період – 478 [18, с. 689]. Подані
підрахунки демонструють неспроможність земств
створити вигідні умови проживання для дітей.
Описові збірки подають інформацію щодо створення
притулків для малолітніх злочинців. Причому, притулки
мали бути організовані урядом за підтримки земств,
громадськості, духовних установ і приватних осіб. Але
практика продемонструвала, що практично всі притулки,
відкриті в Росії до початку ХХ ст. були створені
приватними установами й товариствами [19, с. 234].
Переважно засновниками притулків і колоній були
громадські організації, товариства виправних притулків
і землеробських колоній. Наприклад, Сімферопольське
товариство придбало за 6 тис. руб. дачу в декількох
верстах від міста у відомого лікаря, громадського
діяча М. А. Арендта для влаштування притулку. Під
його управлінням перебував виправний притулок
для неповнолітніх злочинців, заснований у 1890 р. у
с. Сарайли–Кіят Сімферопольського повіту [18, с. 799].
Деякі історичні джерела можуть містити в
собі статистичні дані, подаючи їх при цьому
нецілеспрямовано. Так, наприклад, у справах Одеського
Міського Притулку для піклування про немовлят за
1895 р. міститься цікава інформація про дітей, яких
залишили у притулку: «в том, что … трехмесячного
сына обязываюсь взять из Приюта обратно на свое
попечение по достижении им годичного возраста
Леонида Кирилова» [20, с. 121]. Спираючись на
наступні данні, не важко підрахувати, що за вказаний
рік таких немовлят було вісім [20, с. 122–129]. За цей же
рік маємо відомості і про усиновлених дітей, кількість
яких сягнула 26 [20, с. 130–155]. Таким шляхом можна
підрахувати кількість дітей прийнятих до дитячих
притулків внаслідок смерті батьків або якщо батьки
залишили дитину, не маючи змоги її виховувати. На
жаль, статистичні дані щодо останніх показників досить
високі і не завжди підлягають точному підрахунку.
Дітей залишали не тільки в дитячих будинках внаслідок
відмови від них, частими були випадки, коли дітей
знаходили просто на вулиці або підкинутими.
Складність аналізу описово–статистичних джерел
полягає у розбіжності даних у різних виданнях.
Наприклад, у різних виданнях стосовно благодійності
на півдні України існує розбіжність з приводу дати
заснування першого в українських губерніях дитячого
закладу Головного опікунства дитячих притулків (місто
Катеринослав). Видання першої половини ХІХ ст.
вказують на дату 16 грудня 1841 р. [21, с. 61], у другій
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половині ХІХ – на початку ХХ ст. – 14 грудня 1840 р.
[22, с. 231].
Інформативний потенціал джерел, які містять статис
тичні відомості, виявляється важливим для порівняння
різних кількісних даних, проведення аналогій між
діяльністю різних доброчинних організацій. Акцент
робиться на незначному фінансуванні дитячих притул
ків із боку земств. Поряд із цим, дослідження даного
питання пов’язано з об’єктивними труднощами, насам
перед браком відповідних матеріалів. Так, наприклад, у
Державному архіві Дніпропетровської області більшість
дореволюційних фондів загинула під час Великої
Вітчизняної війни. Отже, аналіз та систематизація
описово–статистичних даних про доброчинність на
Півдні України зроблені на основі дослідження опуб
лікованих історичних джерел.
Загалом, описово–статистичні джерела виступають
провідником потреб дитячих закладів опіки вказаного
періоду. Завдяки її вивченню маємо певні аналітичні
висновки діячів філантропічного руху ХІХ ст. стосовно
окремих напрямків громадського піклування для
покращення ефективності соціального захисту і
подолання наявної незахищеності дітей.
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The guardianship of homeless and neglected children in the south
of Ukraine (60–ies of the XVIII – beginning of XX centuries):
the quantitative descriptive–statistical sources and bibliographies
This article contains the historiographic analysis of legislative acts of the
statistical publications on the problems of child homelessness and neglect since the
second half of the eighteenth till the beginning of the nineteenth century. Scientific
research in this sphere helps to enrich the knowledge about the development of
public charity institutions during this period, to identify their potential source, to
complete the picture of the national history of philanthropy. Either the hand of the
ruling royal family, individual philanthropists, or participation of different ethnic
groups are distinguished in the overall picture of charity development. The dynamics
of state support for child welfare institutions, a gradual transition of the initiatives
of financial support from the state to individual philanthropists were shown. It was
the philanthropy that opposed the growth of homelessness, increased the educational
and cultural level of the local population. The following analysis of the statistical
material not only as a valuable historical source in the sphere of custody, but also
as an interesting example of statist policy, a lesson in the meaning of avoidance of
replication of previous mistakes.
Keywords: care, charity, children’s shelters, statistics.
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Основні напрямки взаємодії з’їзду
гірничопромисловців Півдня з органами
державної влади у ІІ половині ХІХ –
на початку ХХ сторіччя
Аналізується взаємодія представницьких організацій великого капіталу у
другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя у південноукраїнських губерніях
з державою. Результатом дослідження стали висновки про особливості
діяльності представників південного промислового регіону, які поступово
ставали основою економічної стабільності та розвиту усієї країни, захищаючи
при цьому власні інтереси. До кінця XIX ст. з’їзд гірничопромисловців
південноукраїнських губерній став великим об’єднанням, до складу якого входила
переважна частина підприємців даної галузі. Значення з’їздів у прийнятті
господарських рішень постійно зростало. Спостерігалося постійне збільшення
звернень їх учасників в урядові заклади з найрізноманітнішими питаннями:
про розширення мережі залізниць, зниження залізничних тарифів, збільшення
митних ставок, встановлення вивізних премій, розвиток кредитних установ і
оподаткування тощо.
Ключові слова: буржуазія, підприємці, з’їзд гірничопромисловців.

З другої половини XIX ст. посилився індустріальний
розвиток південноукраїнських губерній та економіки
імперії загалом, сформувалася також нова потужна
соціальна верства – буржуазія. У нових умовах
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підприємці прагнули до єднання та створення
професійних об’єднань у вигляді представницьких
організацій. Найбільш впливовими в діловому світі
ставали організації, створені не на становій, а на
професійній основі. Це передусім були різні біржові
комітети, регіональні й галузеві асоціації підприємців,
зайнятих у нафтовій, гірничій справі, металообробці,
у виробництві й торгівлі льоном, вовною, лісом і
лісовими матеріалами тощо. Нові організації поступово
налагоджували взаємодію з органами державної влади.
Важливо проаналізувати принципи, на яких будувалася
подібна взаємодія, прослідкувати складності, які
виникали у цих процесах.
Створення подібних товариств головним чином
зумовлювалося часом і обставинами, які склалися на той
період. Підприємці вважали метою створення товариств
не лише спілкування колег, чи взаємний обмін думками
та поглядами, а встановлення одноманітних вимог, котрі
повинні були здійснити відчутний вплив на зростання і
розвиток внутрішньої свідомості й розуміння дійсного
становища. Об’єднання місцевих діячів, яке виникало
б з суто прагматичних мотивів повинно було б мати на
меті служіння «словом і ділом» інтересам промисловості
у найбільш широкому розумінні цього слова.
Одним з типів представницьких організацій
були союзи, побудовані за територіально–галузевим
принципом. Союзи підприємців діяли на підставі
затверджених урядом статутів, регулярно проводили
свої з’їзди (іноді по декілька разів на рік, коли потрібно
було зібрати екстрений з’їзд), на яких обиралося
керівництво, обговорювалися тарифи, податки, питання
соціального захисту й інші проблеми торгівлі й
промисловості. Одними з перших на шлях організації
таких спілок стали підприємці паливно–добувних
галузей – південноросійські гірничопромисловці,
які сформували своє об’єднання у вигляді з’їзду. Їх
діяльність розглядалася в дослідженнях В. В. Крутікова
та О. В. Щербініної, у яких здійснено комплексний
аналіз процесів створення та існування південних
гірничопромислових з’їздів [3; 7]. Але подальшого
дослідження потребують питання складних та неодно
значних взаємин галузевих з’їздів та органів державної
влади.
Можна виокремити декілька рис подібної взаємодії,
які дуже точно характеризують ситуацію загалом. Так,
голова першого з’їзду гірничопромисловців інженер
Є. Б. Іваницький отримав вказівку міністерства
державного майна: ні в якому випадку не допускати
розгляду на з’їздах яких–небудь сторонніх питань, що
виходили б за межі обговорення становища вугільної
промисловості
та
взаємовідносин
адміністрації
вугільних підприємств і залізниць [2, с. 230]. Тут
спостерігаємо протилежні тенденції в політиці держави
що до з’їздів гірничопромисловців, які простежувалися
протягом усього періоду існування цієї організації.
З одного боку, держава сприяла роботі з’їздів:
було узгоджене їхнє створення, в роботі з’їздів брали
участь чиновники міністерств, які вислуховували
позицію підприємців та повинні були передавати її до
центральних органів влади, кожен з’їзд розпочинався
з оголошення подяк на ім’я міністрів та урядових
чиновників тощо. Члени з’їзду гірничопромисловців
Півдня підтримували з урядовими установами постійні
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зв’язки. Так, на багатьох з’їздах головував керівник
Гірничого Управління Південної Росії гірничий
інженер І. І. Зєлєнцов. Також серед членів з’їздів
завжди були присутні представники від міністерств, від
Гірничого нагляду тощо. Шляхом утворення інституту
«почесних членів» Ради велика гірничопромислова
буржуазія прагнула також ще тісніше привернути на
свій бік урядових чиновників, які відповідали за важку
індустрію Півдня. Тому серед почесних членів Ради
були Є. М. Таскін та інші високопоставлені чиновники
Гірничого департаменту, що протягом багатьох років
займали відповідальні посади окружних інженерів
Донецького басейну.
У 1903 р. було опубліковано проект «Ради з
гірничих справ» при міністерстві землеробства, до
складу якої повинні були ввійти й представники
гірничопромисловців. Кошти для організації надава
лися підприємницькими союзами, а сам урядовий
проект був підготовлений у надрах ради з’їзду гірничо
промисловців. У 1903 р. при Гірничому департаменті
при участі уповноважених з’їзду було створено Особ
ливу Нараду [7, с. 91].
Тісна залежність з’їзду гірничопромисловців від
урядових установ обумовлюється, як економічною
залежністю вітчизняної промисловості від урядової
політики, так і неоднорідністю інтересів всередині самої
промислової буржуазії. Якщо промисловці не могли
самі домовитися з якогось питання (на ХХVІІ з’їзді
про розвиток виплавки марганцевого чавуну не змогли
домовитися вуглепромисловці та металурги), то вони
постановляли звернутися до уряду [5, с. 109].
М. С. Авдаков, один з керівників з’їзду, не без
гордощів стверджував у 1907 р., що «історія розвитку
гірничої справи в Росії за 1/3 століття йшла рука об руку
з розвитком з’їздів, які з кожним роком висувають усе
більше й більше важливі питання економічного життя»
[1, с. 5–6]. Але така пильна увага з боку держави йшла
не лише на користь промисловцям. Заборона торкатися
будь–яких тем окрім суто економічних в багатьох
випадках перешкоджала промисловцям повністю та
відкрито висловити власну позицію. Тому підприємці,
як бачимо зі стенографічних звітів роботи з’їздів, з
власного бажання чи ні, інколи це правило порушували.
Крім того, підсилена увага з боку уряду на практиці
часто завершувалася тим, що клопотання промисловців,
навіть узгоджені з присутніми на з’їзді чиновниками,
або не задовольнялися, або відкладалися на довгий
час. Наприклад, з восьми клопотань, представлених
ХVІІІ з’їздом в рамках розгляду питання про становище
Донецької кам’яновугільної промисловості (всі ці
клопотання довго і детально обговорювалися та
погоджувалися разом з представниками уряду) два було
відхилене, на чотири не було відповіді (через рік), і два
клопотання задоволені не повністю [6, с. 35–47].
Почасти важливі для промисловців економічні
рішення приймалися навіть без участі представників
південної промисловості. Наприклад, в 1904 р. з’їзд
постановив, щоб ставки митного тарифу від 13 січня
1903 р. були знову переглянуті в присутності представ
ників від промисловості та збільшені у відповідності
з необхідним захистом місцевої промисловості. Навіть
коли підприємці були представлені в урядових нарадах,
вони там знаходилися в невеликій кількості та не могли
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вплинути на рішення, що приймалися. Так, представник
з’їзду гірничопромисловців О. А. Ауербах, присутній
на засіданні залізничної ради, намагався домогтися
вирішення питання залізничного тарифу згідно з
інтересами підприємців, або хоча б перенести розгляд
питання у Тарифну Раду. Проте, через те, що він був
присутній там один, а всі інші члени ради проти таких
рішень протестували, питання не було вирішено так, як
того прагнули підприємці [6, с. 28].
На з’їзді обов’язково були присутні представники
залізничного управління. Спільно з промисловцями вони
вирішували питання перевезення залізничних вантажів,
які були особливо важливими для промисловців. Окрім
того, в роботі з’їздів часто брали участь представники
інших організацій промисловців, наприклад, Постійної
дорадчої контори залізозаводчиків, ради з’їзду
марганцепромисловців та ін. Аналізуючи труди з’їздів
гірничопромисловців різних років, спостерігаємо, що
гірничопромисловці майже в усіх питаннях знаходили
порозуміння з місцевими представниками інших галузей
промисловості, бо інтереси цих груп буржуазії були
багато в чому тісно пов’язані. Але в питаннях взаємо
відносин з представниками промисловості з інших
регіонів можна спостерігати деякі проблеми. Так, однією
з характерних рис політики з’їздів гірничопромисловців
було виокремлення інтересів власного, південного
регіону. На ХХVІІІ з’їзді, зокрема, зазначалося, що
організація та ведення центральної статистики не
повинні ніскільки зменшувати значення порайонної
статистики Ради з’їзду гірничопромисловців Півдня,
напроти, необхідно і надалі розвивати цю статистику,
відповідно до потреб південного регіону [6, с. 48].
На тому ж з’їзді підприємці обговорювали питання
про виробництво та ввезення феромарганцю. Здешев
лення ввезення феромарганцю було б вигідне місцевим
металозаводчикам, але знищило б місцеву Нікопольську
феросплавну промисловість. У цьому питанні промис
лова буржуазія Півдня виступила єдиним фронтом,
протестуючи проти такого рішення. Не зважаючи на те,
що представники організації Кавказьких промисловців
наполягали на підтриманні цього проекту, місцеві
підприємці активно підтримали І. І. Ясюковича, який
сказав (хоча сам представляв металургійний завод):
«Нам іти на це – рівнозначно самогубству. Цього ми
зробити ніяк не можемо. Південний з’їзд повинен
зважати на інтереси промисловців Півдня Росії, інакше
він не буде виконувати власні завдання» [6, с. 83].
У самій країні підприємці страждали від конкуренції
більш дешевого англійського вугілля. Тому з’їзд
виступив з пропозицією про введення відповідних
митних зборів та проведення політики протекціонізму.
Завдяки лобіюванню своїх інтересів представникам
останнього, вдалося в 1892 р. збільшити мито на
ввіз іноземного вугілля до 4 коп. золотом з пуда,
а на привізний чавун – до 25 коп. золотом з пуда.
Продовжуючи цю політику при активному тиску з боку
з’їзду, держава і надалі підвищувала ввізне мито не
тільки на вугілля та метал, а й на інші види продукції,
сприяючи монопольному становищу промислової
буржуазії на внутрішньому ринку [7, с. 88].
Проте, звичайно, не всі економічні вимоги
з’їздів уряд задовольняв повною мірою. Наприклад,
на Особливій нараді, створеній при Гірничому
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департаменті, за результатами клопотання з’їзду по
розпорядженню Міністра Землеробства та Державного
майна було прийняте таке рішення: «не заперечуючи
проти вивезення за кордон нашого кам’яного вугілля
промисловцями на свій розсуд, нарада не бачить
достатніх підстав для того, щоб Уряд приносив будь–які
жертви з метою постійного сприяння вивезенню цього
матеріалу (тільки тимчасово)» [5, с. 45].
З’їзд мав на меті сприяти розвитку нових галузей
промислового виробництва. Для цього, наприклад,
на ХХVІІ з’їзді піднімалося питання про лобіювання
законів, що зобов’язували б уряд надавати пільги
промисловим підприємствам, які виникали в той час,
якщо вони належали до такої галузі виробництва, яка в
Російській імперії або взагалі не існувала, або існувала
у розмірах, що не відповідав внутрішнім потребам.
Окрім того, для сприяння розвитку вітчизняної
промисловості, з’їзд пропонував встановити мито на ті
сільськогосподарські машини, які на той час були митом
не обкладені, але виробництво яких на власній території
вже було можливе. Винятком повинна була бути та
техніка, до виробництва якої місцеві заводи ще не були
готові [5, с. 39]. Почасти відстоюючи власні інтереси
представники південного промислового регіону сприяли
піднесенню економіки усієї країни.
Таким чином, до кінця XIX ст. з’їзд гірничопромис
ловців південноукраїнських губерній став великим
об’єднанням, до складу якого входила переважна
частина підприємців даної галузі. Значення з’їздів у
прийнятті господарських рішень постійно зростало.
Спостерігалося постійне збільшення звернень їх
учасників в урядові заклади з найрізноманітнішими
питаннями: про розширення мережі залізниць, зниження
залізничних тарифів, збільшення митних ставок,
встановлення вивізних премій, розвиток кредитних
установ і оподаткування тощо.
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The main directions of cooperation of the Congress
of South miners with public authorities in the second half
of the nineteenth – early twentieth century
In the article the cooperation representative organizations of the big business
of the second half of XIX – early XX century in Southern provinces of Ukraine and
state are analyzed. The result of the study is the conclusion about representatives of
southern industrial region. They were the basis the economic stability of the whole
country, partially defending their own interests. By the end of the XIX century South
Russia Congress of Miners became a major union, which included the vast majority
of businesses in the industry. The significance of the Congresses in making economic
decisions was constantly growing. There had been a steady increase in complaints
of participants in government agencies with a variety of issues: the expansion of the
railway network, lower railway tariffs, increase in customs duties, the setting up the
export premiums, the development of credit institutions and taxation etc.
Keywords: bourgeoisie, entrepreneurs, congress of south miners.
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Осип Маковей та суспільно–християнський рух
в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
(до 150–ї річниці від дня народження діяча)
Проаналізовано роль О. Маковея у становленні суспільно–християнського
руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено його участь у
діяльності Християнсько–суспільного союзу. Охарактеризовано публіцистичну
діяльність О. Маковея у друкованому органі християнських суспільників –
часописі «Руслан».
Ключові слова: О. Маковей, суспільно–християнський рух, Галичина,
політична діяльність, часопис «Руслан».

Утвердження української незалежності, становлення
громадянського суспільства, формування його ідеології
відбувається в умовах бурхливого зростання інтересу
до історичного минулого нашого народу. При цьому
пріоритетного значення набуває звернення до ролі
особистості в історії, оскільки саме людський вимір
є тим критерієм, який визначає духовність, потяг до
історичної правди. Історія кожного напрямку діяльності
є персоніфікованою, оскільки об’єктивні процеси сус
пільно–політичного розвитку проходять через індиві
дуальний досвід. Тому особливої актуальності набувають
дослідження діяльності однієї з визначних особистостей
кінця ХІХ – початку ХХ ст., Осипа Маковея, 150–річчя
від дня народження якого ми відзначаємо цього року.
Метою цієї публікації є аналіз політичної діяльності
О. Барвінського у Галичині наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст.
Незважаючи на певні здобутки науковців у дослід
женні парламентської діяльності українців у Віденсь
кому парламенті та Галицькому сеймі, поза межами
наукових досліджень залишається чимало важливих
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нерозв’язаних проблем, в тому числі й визначенні ролі
окремих особистостей у цьому процесі.
Науковий доробок дослідників із задекларованої
проблематики обмежується публікаціями А. Кліша [10–
11], Р. Лехнюка [12], М. Мудрого [16], Ф. Погребенника
[17], В. Проскурняк [19] та Р. Романюк [20].
Зокрема, Р. Романюк дослідила особливості
співпраці О. Маковея з редакцією часопису «Руслан»,
визначила тематичне спрямування його публікацій у
цьому виданні, проаналізувала проблематику виступів
публіциста, щодо національних питань українців [20].
Натомість, радянський дослідник життя та
діяльності О. Маковея Ф. Погребенник, зазначав, що
«письменник, не розібравшись в деяких складних
обставинах суспільного життя, зв’язує свою діяльність
з клерикальною так званою християнсько–суспільною
партією та її органом «Руслан» [19, с. 30].
Основою джерельної бази слугують матеріали
періодики, зокрема часопису «Руслан», архівні фонди
Центрального державного історичного архіву України
у Львові та Відділу рукописів Львівської національної
наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Особливої
уваги заслуговує епістолярна спадщина О. Маковея,
насамперед його листування з лідером християнських
суспільників О. Барвінським.
У 1896 р. від народовців відмежувалася праве
крило, утворивши Католицький русько–народний
союз (далі – КРНС) – першу українську клерикальну
партію. У другому параграфі її статуту говорилося:
«Ціллю товариства є дбати про релігійно–моральні,
народні, політичні і економічні справи руського народу
в Галичині, іменно же про справи руських селян і міщан
на основах католицьких» [22, с. 493].
Заснування нової партії викликало широкий
суспільний резонанс не лише в Галичині. О. Маковей у
листі до О. Барвінського від 11 жовтня 1896 р. зазначав,
що потрібно зробити для новоутвореної партії, щоб
здобути підтримку буковинців: «Колиб я мав що на
сїм довірочнім зборі сказати, то сказав би се, щоби
товариство, яке повстане на такім твердо–католицкім
ґрунті, не дивувало ся, що «Буковина» і буковиньскі
Русини на такім становищи станути нїяк не можуть.
Ми чи хочемо чи не хочемо, а з огляду на інтерес бук.
Русинів, мусимо станути «понад церквами», а навіть
в потребі бути православними. Треба, аби та галицка
клєрикальна партия, яка орґанїзує ся, вміла наше
положенє зрозуміти» [1, арк. 26–26зв].
Прикметно, що його погляди щодо значення релігії
у формуванні суспільної свідомості дещо змінилися.
Зокрема, О. Маковей у доповіді «Про політичне поло
ження» зазначав, що для Галичини національна ідея
взаємопов’язана з «русько–католицькою» ідеєю. Він
зазначив, що «люди зрозуміли, що кому у нас дорога
национальна ідея, тому мусить бути дорога і рус.–кат.
релїгія, бо сї два поняття в Галичині не розлучні» [23,
арк. 16–17].
Слід зазначити, що попри доволі позитивне
ставлення до новоутвореної партії, О. Маковей подеколи
критикував окремих її членів та редакторську політику її
друкованого органу – часопису «Руслан».
Зокрема, він доволі скептично ставився щодо
фактичних редакторів «Руслана»: «Часопись Руслан
мала торік двох редакторів: спершу ним був священик–
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катехит, що в самий найкрасший час до роботи в
редакциї мусїв учити дїтей у школї (С. Кульчицький –
авт.). Потім… бувший директор руського театру в
Галичинї (Л. Лопатинський – авт.)», про якого автор
висловився не зовсім толерантно [24, арк. 13]. Цікаво,
що останнього на посаду редактора О. Барвінському
запропонував саме О. Маковей [2, арк. 1–2].
Активна праця О. Маковея у часописі «Руслан»
припала на період редакторства в газеті С. Ґорука,
з яким його пов’язували тісні довголітні дружні
взаємини. На шпальтах часопису «Руслан» опубліковано
понад 120 праць О. Маковея на політичну, соціальну,
літературознавчу, художньо–публіцистичну тематики.
О. Маковей негативно реагував на критику
«Русланом» радикальних поглядів української молоді.
Зокрема, у листі до О. Барвінського від 24 травня
1898 р., він зазначав: «Молодїж зискало ся значно
статями в обороні єї. Против неї не треба би виступати і
хто знає, чиє завтра? – А о скілько молодіж радикальна,
то про єї радикалїзм можна би що найменше писати
здержано або мовчати, її не пересьвідчимо, а роздра
товувати не потрібно» [1, арк. 10зв].
Оцінюючи українське представництво у парламенті,
О. Маковей, у сатиричній формі змалював депутатів,
зазначивши, що О. Барвінський і М. Каратницький – це
«віра», бо вірили в можливість одностайної боротьби
українців у парламенті; депутати Д. Танячкевич,
К. Охримович і А. Вахнянин були «керинею», бо
вносили розбрат і безлад у середовище українських
парламентарів; К. Мандичевський, Т. Окуневський,
І. Винницький вели себе, як «парламентерські дикуни»;
а «себе поборювали» Р. Яросевич і І. Гробельський [15,
с. 3]. Слід зазначити, що оцінював депутатів О. Маковей
не за партійною приналежністю. Адже, О. Барвінський
та А. Вахнянин були членама однієї партії – КРНС,
а Мандичевського, Охримовича та Гробельського
християнські суспільники підтримали на виборах.
Часопис «Руслан» передрукував статтю О. Маковея
у «Буковині» «Поляки а ми», у якій ми може
прослідкувати їх ставлення до співжиття українців та
поляків у Галичині: «Долю нашого народа в Австриї
звязала істория з долею польского народу. Теперішні
відносини між сими двома народами невідрадні. З одної
сторонни є слїпа невирозумілість польска, наслїдок
почутя сили, а з другої сторонни немічна ненависть
руска, не менше слїпа як польска зарозумілість» [18].
Слід зазначити, що О. Маковей не раз ставав на
захист лідера християнських суспільників О. Барвінсь
кого, якого нерідко безпідставно звинувачували полі
тичні опоненти. Так у статті «Чорна рада» О. Маковей
заперечив повідомлення журналіста часопису «Гали
чанинъ», щодо звинувачень О. Барвінського у намаганні
зруйнувати політичну діяльність «новокурсників, ради
калів і народовців», оголосивши «перед тим ареопаґом…
апольоґію нового курсу і зажадати votum довіря». Автор
категорично звинувачував тих політиків, що не прагнули
пояснювати, просвіщати політично, «вчити публіку», а
тільки намагалися «їй подобати ся» [25, с. 1–2].
О. Маковей виступив на захист О. Барвінського,
якого виключили з НТШ. Зокрема, у листі від 13 січня
1908 р. він зазначав: «Бандитизм з поля полїтики
зайшов уже і в наукове Товариство і шукає там своїх
жертв. Менї страшенно дивно, що наша вченість, як
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у Грушевського, Франка і Гнатюка, може йти в парі з
такою безощадностию, як у Ввашій справі. Пояснити
се собі можу тільки в той спосіб, що се справді фізично
хорі люди…» [3, арк. 69–69зв].
Саме українським політикам О. Маковей присвятив
поему «Ревун». Він стверджував, що головний герой
«Ревуна» був «типовий політичний Дон Кіхот, чоловік, що
бере ся до поважних справ без поважного приготовлення;
се дурисвіт з патріотичними фразами на устах, очайдух,
котрий знає, що у нас може багато зискати, а нічого не
втратити» [3, арк. 121]. Автор викривав лицемірство
та підступність різного роду ошуканців–кар’єристів,
продажних хамелеонів та їх байдужість до інтересів
народу. У листі до О. Барвінського О. Маковей зазначав:
«Правда, я склав нарочно Ревуну «життєпис» так, щоб
жоден посол і відомий діяч не міг взяти єї до себе, однак
самі описувані мною події нагадують Вам загальновідомі
хоч і перелицьовані тут факти. Я вважав неможливим, бо
інакше, сатира не була би сатирою на наші обставини; в
ній мусіло остати ся щось таке, що відразу нагадувало би
наше життя. Через те припаде до смаку всяким великим
і малим ревунам, яких у нас багато і вони почнуть
«ревіти»...» [3, арк. 121–122].
У своїй автобіографії О. Маковей зазначав: «Цілий
свій вік я не любив партійної правомірности і партійних
кайдан, а що ніколи не мав наміру стати активним
політиком, той не путав собі рук і ніг» [13, с. 234].
Тим не менше, після трансформування КРНС
у Християнсько–суспільний союз (далі – ХСС),
О. Маковей став одним із лідерів новоутвореної партії.
Членами–засновниками ХСС були О. Барвінський,
публіцист К. Кахникевич, повітовий суддя Р. Ковневич,
гімназійний викладач І. Кокорудз, викладач VII львівсь
кої гімназії о. В. Лициняк, викладач Академічної гімназії
у Львові Є. Макарушка, викладач учительської жіночої
гімназії О. Маковей, радник крайового суду Й. Ро
манович, професор Львівського університету К. Сту
динський, викладач учительської чоловічої гімназії
В. Тисовський [16, с. 423–424].
Перед ХСС стояли такі завдання:
«1. Дбати про пробудження і підтримання якнай
ширшої національної свідомості в народі.
2. Працювати в християнському дусі і берегти всі
права греко–католицької церкви.
3. Пробуджувати в руськім народі якнайбільший
інтерес до державного життя Австрії.
4. Дбати про економічний розвиток народу» [5,
арк. 1–2].
Християнські суспільники поклали собі за мету «вихо
вувати нарід так, щоб він у всіх тих чотирох напрямах
виявляв здоровий погляд і хосенну діяльність» [5, арк. 2].
10 червня 1911 р. підписано проект статуту партії,
який винесено на обговорення установчих зборів.
11 червня з’явилася відозва із викладом основних
ідейних засад організації. Слід зазначити, що автором
цього документу був О. Маковей, а О. Барвінський
зробив редакційні поправки та коментарі [4, арк. 1].
У ньому зазначалось: «Від основної думки про
самостійність нашого народу ніколи не відступимо
і вдаватися в спілки з иншими, ненаціональними
партиями ніколи не будемо» [4, арк. 1]. Новостворена
партія поставила собі за мету «практичну діяльність
християнства в суспільному напрямі з підмогою
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береження та пособлення духових і материяльних справ
християнського горожанства» [6, арк. 1].
Варто зазначити, що політичним credo ХСС вважався
доповідь О. Маковея «Про політичне положення» [14,
с. 2–3], у якій зазначалося, що для Галичини національна
ідея взаємопов’язана з «русько–католицькою» (греко–
католицькою. – авт.) ідеєю. Партія намагалась поширити
принципи християнської етики і католицької соціальної
доктрини на суспільно–політичне, економічне, куль
турно–освітнє життя галичан. Програмовим завданням
ХСС було сприяти встановленню автономії Галичини.
ХСС проголошував ідею рівноправності всіх націй в
межах австрійської імперії, вважаючи це єдиним засобом
для забезпечення політичного «миру і спокою в державі і
в краю» [23, арк. 41].
Як і створення її попередниці КРНС, народження
нової партії проходило в умовах нищівної критики і
нападків інших українських та неукраїнських партій.
Більшість опонентів ХСС вбачали в ній відновлення
сліпого угодовства часів «нової ери», що було, на нашу
думку, помилковим.
Зокрема, С. Єфремов у публікації «На старий шлях»
у часописі «Рада» намагався проаналізувати політичні
взаємини в Галичині та місце у них ХСС. Він, зокрема,
зазначав, що наслідком утворення «клєрикальної»
стане розкол в українському політикумі. Хоча ХСС
неодноразово зазначав, що не виступатиме з гострою
критикою УНДП. Окрім того С. Єфремов стверджував,
що духовенство не могло бути справжнім поводирем
народу, коли мова йшла про політику й національні
змагання: «Еволюция так званих «християньских
соціялістів» у інших народів і їхня отверто реакцийна
виразно показує той шлях, яким напевно (?!) піде й
наш «християньско–суспільний Союз», і не поможуть
тут ні национальні домаганя ні «християньска етика»,
навпаки – они тільки виправдовуватимуть реакційні
вчинки вузкоклясової організациї». Саме тому створення
такої політичної сили й було названо С. Єфремовим як
«старий шлях» [21, с. 1–2].
У полеміку з С. Єфремовим вступив О. Маковей,
який у статті «Старий і новий шлях» зазначив: «Єго
замітки різнять ся корисно тим від інших, що писані
спокійніше, без притирки і без лайки. Видко, хоче
автор зрозуміти нову появу і придивляєть ся їй з таким
засобом відомостей, який має про наші відносини і
взагалі про культурне життя...» [21, с. 1]. О. Маковей
заперечив думки С. Єфремова щодо греко–католицького
духовенства, оскільки воно неодноразово сприяло роз
витку національної самосвідомості галицьких українців.
На одному із з’їздів партії О. Маковей доповів про
політичну ситуацію в Галичині. Він, зокрема, став
на захист новоутвореної партії, яку інші українські
політичні сили звинувачували у недостатній опози
ційності. Критику ХСС доповідач вважав загальним
наступом лібералізму на Церкву. Натомість О. Маковей
критикував радикалів та соціал–демократів за анти
релігійну пропаганду, а націонал–демократів за «моно
полізацію патріотизму» та малодіяльність. Оцінюючи
результати виборів 1911 р. до Віденського парламенту,
він засудив діяльність українських партій за брак єдності
та взаємну критику, що призвело до втрати значної
кількості голосів виборців. О. Маковей констатував
факт збільшення чисельності ХСС та заснування низки
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осередків у провінційних містах, зокрема Перемишлі,
Тернополі, Яворові, що свідчило про проходження
«дитячого віку» у становленні партії. Партія, на думку
О. Маковея, буде сильною лише тоді, коли укріпиться у
провінції, коли кожен член ХСС приведе кілька нових.
Окрім того, він виступив із думкою щодо заснування
регіональних партійних часописів: «одно число на
тиждень, але добре зредаґоване і розкинене у кождий
куток повіта, може більше зробити, нїж щоденна
часопись зі столиці» [23, арк. 21].
Свій виступ О. Маковей завершив словами: «Уже нас
благословили на ріжні способи: і по доброму, зі щирого
серця на многая літа, і по злому, на куцу годину. Прикро
то, без сумніву прикро, за добрі наміри і роботу слухати
клевет, обмови і підлих зневаг. Але нам не вільно
упадати духом, наші ідеї не хвилеві, а вічні, ми мусимо
їх боронити, бо вони гідні того» [14, с. 3].
Окрім того, О. Маковей виступав за впровадження
«народної» мови для перекладу щоденних молитов,
зазначавши: «Ті священики, котрі гадають, що можуть
маловажити народну мову в молитвах і що без їх згоди в
сїй справі не настане нїяка зміна, повинні памятати одно,
що пере толкувати молитви на народну мову можуть і
без них наші сьвітскі фільольоґи і що сей переклад ми,
сьвітскі люди, можемо дуже радо приймити і для себе
і для наших дїтий, не чекаючи на духовну апробату, бо
для самої мови нам такої апробати не потрібно. […]
Молитви для всїх – се є добро всїх – і про се добро
ми, сьвітскі люди, маємо право так само рішати, як
і священики, тим більше, коли справа йде лише про
мову молитов. Ми занадто добре пам’ятаємо і бачимо,
куди нас завела старословянщина, за котрою давнїйші
священики побивали ся, хоч самі небавом приняли
гладко росийщину, і не можемо погодити ся з тим, щоби
хтось признавав собі право приказувати нам, якою мовою
ми маємо молити ся. Сьвітска інтелїґенция жде покищо
спокійно на виготовленє перекладїв священиками,
вважаючи се їх дїлом. Коли ж зауважить, що тут забагає
ся консервувати щось таке, що на консервованє з чисто
практичних, релігійних і національних причин не
заслугує, то поступить по свойому, як зрештою уже й
роблять не одні, навчаючи дітий молитов у своїх власних
перекладах. – Ми бачимо, що із сеї справи москвофіли
і навіть Поляки кують політичну збрую против нас і
бачимо також, що дехто й з наших має сумніви. […]
нас, сьвітских, дуже чудує як можна більше дорожити
старословяньскими словами і формами, нїж змістом і
метою кожної молитви?!» [7, арк. 1–3].
Життєві обставини змусили О. Маковея покинути
Львів. Шкільна рада перевела його на вакантну посаду
директора Заліщинцької учительської семінарії.
Проте і там він не поривав зв’язки із ХСС,
намагаючись утворити осередок партії. Зокрема, про
це зазначав О. Маковей у листі до О. Барвінського:
«Небавом дістанете звідси нових членів – і ми тут
зберемо ся та зазначимо й своє становище... Досі тут, не
було нашої організації. І її треба створити, а на то треба
часу. Я сим по змозі займу ся...» [3, арк. 140].
Таким чином, упродовж кінця ХІХ – початку ХХ ст.
відбулася еволюція поглядів О. Маковея на суспільно–
християнський рух. Якщо наприкінці ХІХ ст. він часто
критикував діячів КРНС, редакційну політику часопису
«Руслан», то у 1911 р. – став одним із лідерів та
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ідеологів ХСС. Це можна пояснити тим, що О. Маковей
у Львові зблизився з лідерами суспільно–християнського
руху О. Барвінським, К. Студинським та редактором
часопису «Руслан» С. Горуком, що вплинуло на зміну
його суспільно–політичної позиції.
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Osyp Makovey and social–Christian movement in Halychyna
of the end of 19 – at the beginning of 20 centuries
(to the 150th anniversary from the first birthday)
The role of О. Makovey in the formation of the social–Christian movement
in Halychyna in of the end of 19 – at the beginning of 20 centuries was analyzed.
Investigated his participation in the activities of the Christian–Social Union.
Characterized by journalistic activity of O. Makovey in the printed body of Christian
communities – the newspaper «Ruslan».
Keywords: O. Makovey, social–Christian movement, Halychyna, political
activity, newspaper «Ruslan».
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Формування месіанської візії
«Галичина – український П’ємонт»
у другій половині ХІХ –
першої половині ХХ ст.
Зосереджено увагу на розкритті особливостей месіанської візії
«Галичина – український П’ємонт», що була обґрунтована суспільно–
політичними діячами в д.п. ХІХ ст. Проаналізовано причини виникнення даної
сентенції, що полягають в особливостях політичного та культурного розвитку
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народу , що внаслідок його роз’єднання між двома країнами–метрополіями
(Австро–Угорською та Російською імперіями) та мали різний ступінь
розвитку. Якщо у Наддніпрянщині проводилася жорстка реакційна політика,
що ставила за мету етноцид українців, а тому еліта вбачала основною
метою, не творення національної держави, а збереження своєї ідентичності,
то в Галичині внаслідок ліберальних реформ д.п. ХІХ ст. стало можливим
формування підвалин месіанської візії, що пояснювала необхідність об’єднання
народу, що має задатки для формування власної незалежної держави. У статті
констатується, що трактування Галичини як «українського П’ємонту»
в месіанській візії, пояснювало визначальну роль регіону в історії народу,
позначення його як центру культурного та політичного розвитку. Згуртування
навколо даної сентенції свідчило про консолідацію національної еліти у питанні
створення власного культурно–мовного та політичного оазису.
Ключові слова: концепція, месіанство, консолідація, народ, нація,
політичне відродження.

Сучасні суспільно–політичні процеси в нашій
державі потребують ретроспективного погляду в минуле,
вивчення історичних процесів та явищ, розуміння їх
перебігу, встановлення причинно–наслідкових зв’язків,
визначення закономірностей задля забезпечення по
дальшого розвитку особистості та суспільства загалом,
формування ефективної державної політичної системи.
Надзвичайно актуальним для національного само
ствердження та подальшого демократичного розвитку
України є дослідження ґенези формування центру націо
нально–політичного відродження нашого народу, з’ясу
вання об’єктивних причин появи сентенції «Галичина –
український П’ємонт», як ідейної засади українського
галицького
месіанства.
Якщо
історія
розвитку
українського галицького месіанства буде обґрунтована
історичними фактами, то міцний фундамент суспільно–
політичного життя українців буде покладено не тільки
на території нашої держави, а й за її межами.
В історичній науці на даний час відсутнє комп
лексне дослідження проблеми, яке б виходило із
засад фундаментального вивчення проявів українсь
кої месіанської візії на території Східної Галичини в
контексті перебування її території під владою Речіпос
политої, Австро–Угорської імперії, Другої Речіпоспо
литої протягом кількох століть. Не досліджувалось і те,
чому український месіанізм набув такого поширення
саме в Галичині, що історично була позбавлена
державності, однак з кінця ХІХ ст. починає активно
декларувати про свою національну унікальність та
формувати плацдарм для творення держави. Звідси
вельми тісний зв’язок цього явища з культурою,
філософією, релігією, адже саме остання на той момент
виступала одночасно і захисником державної мови, і
своєрідною ознакою національної самостійності. Коли у
нації є національна ідея, вона має всі підстави претен
дувати на державну незалежність. Тому метою нашого
дослідження є розкриття особливостей формування
месіанської візії «Галичина – український П’ємонт» у
другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.
Аналіз наукової літератури показав, що тема нашого
дослідження частково була висвітлена у наукових
дослідженнях, як вітчизняних так і зарубіжних дослід
ників, таких як: Р. Коваль [4], Ю. Лавріненко [5], В. Лит
вин [6], І. Монолатій [10], М. Рябчук [11], О. Сухий [13],
Н. Дейвіс [3], П.–Р. Маґочій [8], Т. Снайдер [12].
У ХІХ ст. український народ перебував у складі
2–х багатонаціональних імперій – Російської та
Австро–Угорської, національна політика яких стосовно
українських земель мала свої особливості. В імперії
Романових «українське питання», розглядалося як прояв
сепаратизму та загроза цілісності країни–метрополії.
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В свою чергу, в імперії Ґабсбургів внаслідок ліберальних
«йозефівських» реформ сформувався сприятливий
клімат для розвитку української політичної нації. З
приводу причин формування в Галичині фундаменту
для національного відродження Р. Магочій, зауважує:
«На відміну від Росії у Східній Галичині уряд не лише
дозволив український національний рух, а й активно
його підтримував. Особливо це стосувалося часів
цісаря Франца Йозефа І, який став своєрідним «добрим
батьком і заступником українців». Можна сказати, що
австрійський досвід великою мірою уможливив втілення
української національної ідеї з питань існування
українців як окремої нації» [8, c. 246]. Тобто, завдяки
поміркованій політиці австрійського уряду сформувався
фундамент об’єднання національної еліти під егідою
створення плацдарму для національного відродження
української держави. Однак, потрібно розуміти, що
такі поступки з боку цісаря не були актом доброї
волі, а лише вимушеним поступом від консервативної
політики, який спричинили децентраційні процеси
в імперії. Однак все ж політична лібералізація
призвела до позитивних змін. І. Монолатій, вважає,
що етноплюральна політика Дунайської монархії в
1867–1914 рр. сприяла гармонізації взаємин держави й
етнічних меншин, гарантуванню їхніх прав, реалізації
певної етнополітичної моделі. Її складники – легітимація
влади, обмеження амплітуди ймовірних етнічних дій
етнічних меншин рамками формалізованого право
вого поля, нейтралізація їх етносепаратизму й можли
вих претензій на здобуття влади в країні, гармонізація
інтеракціонізму етнонаціональних спільнот і паралель
ного формування кількох політичних націй визначали
пріоритети етнополітики Австро–Угорщини, об’єктив
ним фактором якої був значний відсоток етнічних
меншин серед її громадян [10, c. 219]. Отже, в умовах
послаблення тиску на з боку країни–метрополії,
сформувалися передумови для розвитку галицького
месіанства, що почало позиціонувати себе як інструмент
об’єднання національної української еліти.
Остаточне ж об’єднання навколо месіанської ідеї
«українського П’ємонту» галицької та наддніпрянської
національної еліти відбулося у другій половині
ХІХ століття, коли російське самодержавство почало
проводити політику етноциду стосовно українців, що
мала на меті асиміляцію, денаціоналізацію та повну
русифікацію. В таких умовах каталізатором звернення
до Галичини, як оазису «українськості», стала заборона
вживання української мови відповідно до Валуєвського
циркуляру (1863 р.) і Закону Юзефовича (1876 р.), а
також репресій проти громадських діячів, що призвели
до придушення на деякий час політичного руху у
Наддніпрянщині та переорієнтацію національної еліти
на Галичину.
О. Сухий з приводу даних процесів констатує,
що інтерес наддніпрянських українців до Галичини
посилювався у зв’язку із жорстокими репресіями царсь
кого режиму, переслідуванням і забороною найменших
проявів національно–культурного і політичного життя
[13, c. 106]. В цих умовах українською національною
елітою була сформована сентенція «українського
П’ємонту», ідейним засновником якої вважається
В. Антонович, який, розуміючи, в якому становищі
опинився національний рух підросійської України, та,
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оцінюючи ліберальну політику цісаря Франца–Йозефа І
по відношенню до галицьких українців, вважав,
що даний регіон повинен стати місцем згуртування
народу – центром політичного об’єднання та оплотом
історичної місії народу, що полягала у створенні власної
держави. Ідея історика була позитивно сприйнята
наддніпрянською елітою. Ю. Лавріненко, оцінюючи
дану сентенцію історика, зауважує: «Одним із великих
починань В. Антоновича було перетворення Галичини
на український П’ємонт, тобто на всеукраїнську базу
визвольного руху. Він у суворій тайні вів переговори
з Віднем і з поляками, щоб вирвати для Галичини
легальні можливості національного, політичного і
культурного будівництва» [5, с. 78]. Звідси можемо
зробити висновок, що В. Антонович став по–суті
автором галицької месіанської візії. Надаючи регіону
статус центру національного відродження історик
окреслював його історичну місію у державотворчих
процесах українського народу. Це, в свою чергу,
накладало відбиток на свідомість галицьких українців.
В. Литвин вважає, що зміни відбувалися у психології
галицьких українців внаслідок формування «комплексу
П’ємонту», тобто усвідомлення провідної ролі та
призначення Галичини в українському національному
відродженні [6].
Даний факт не міг залишитися без уваги царської
влади. Російський уряд намагався дискредитувати
український галицький національний рух шляхом
підтримки мосвофільської течії, надавши їй значні
матеріальні дотації. Однак, це навпаки призвело до
критики реакційної антиукраїнської політики в краї.
В. Міяковський, стверджував: «Наслідки цензурного
акту 1876 р. були цілком негативні для російського
уряду. Галичина, замість поширення ідей, потрібних
російському уряду, які пропагували москвофіли, стала
базою для перенесення антиурядових ідей на Україну»
[9]. Можемо констатувати, що завдяки антиукраїнській
політиці у Наддніпрянщині відбулося об’єднання
національної еліти її самоактуалізація та націоналізація.
М. Рябчук вважає, що конструювання русинської
ідентичності, як регіональної форми загальноукраїнської
ідентичності, обумовило не лише дискурсивну
націоналізацію (рутенізацію/українізацію) усієї провінції
в націоналістичній міфології, а й поклало на Галичину
особливу місію щодо Наддніпрянської України, у якій
«національне відродження» ефективно блокувалося
царськими репресіями [11].
Таким чином, у даних умовах сформувалися під
валини месіанської ролі Галичини, що стала центром
збереження українськості, тобто національної ідентич
ності, та ядром формування єдності народу в умовах
його роз’єднання між імперіями, що лягло в основу
концепції галицької месіанської візії, яка включала в
себе такі складові компоненти, як:
– визначення історичної місії галичан в історії
через призму української державності ХІІ–ХIV ст.
часів Галицько–Волинської держави, що була право
наступницею Київської Русі, а тому повинна стати
центром майбутньої відродженої держави.
Р. Коваль, розкриваючи історичну місію регіону
зауважує, що: «Галичани ніколи не відчували себе про
вінціалами. Історичний український месіанізм галичан,
призводив до того, що українці Галичини вважали
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свій край центром українства. Дехто з них наївно
намагався вивищити Львів над Києвом. […] Причиною
шляхетного галицького месіанізму, причиною, глибоко
захованою, всіма не усвідомленою є відчуття власної
неперспективності без Києва. […] Роль галичан в
українській історії розумію як роль фермента, активі
затора, каталізатора українського бродіння, українсь
кого поступу. Без цього фермента, без цих дріжджів
українське тісто не зійде, державний хліб не буде
випечений» [4, с. 27–28]. Тобто, обґрунтування
місії краю в історії українського народу визначає
Галичину, як оазис державотворчості, що має давні
корені, а тому внаслідок сконцентрування навколо
неї всієї національної еліти, як підросійської, так і
підавстрійської можливе відродження держави.
– визначення місця Галичини у культурному бутті
народу.
М. Грушевський писав, що: «Суспільність галицька
привикла бачити й уявляти собі Галичину як духовний
і культурний центр української землі, як ту духовну
фабрику, де виковується українська культура для цілої
соборної України. […] Не було тайною вкінці для
них і те, що й на Україні поруч людей, які від перших
заборон українського слова дивилися на Галичину як на
український П’ємонт, як на ту всеукраїнську фабрику, де
мусить вестися національна робота для цілої України, до
слушного часу» [2]. Слід зауважити, що у месіанській
концепції галицька культура, виступала як ядро
загальнонаціональної культури, що носить елітарний
характер і є взірцем, на який потрібно рівнятися нації.
За месіанською сентенцією дана культура повинна
була бути на одному щаблі з європейськими, за для
рівноцінності українського народу з європейськими
народами;
– обґрунтування національної ідеї.
Т. Снайдер, наголошує на тому, що українська ідея
була також досить подібною до тогочасних намагань
деяких галицьких поляків перетворити Галичину
на «польський П’ємонт», який із часом об’єднав би
розділену польську націю. Поляки прагнули відтворити
Річпосполиту такою, якою вона виглядала для них у
викривленому дзеркалі модерної націоналістичної уяви;
українці прагнули розбити це дзеркало, розплавити його
друзки й витворити щось нове [12]. Національна ідея в
таких умовах стала виявом месіанської ролі Галичини,
тобто з нею пов’язували її творення, розповсюдження
серед всієї національної еліти на українських землях,
а також її трансформацію у політичну платформу для
формування власної нації;
– означення регіону як центру політичного
відродження нації, як плацдарму для витворення власної
держави внаслідок сприятливої ситуації з боку країни–
метрополії.
Н. Дейвіс констатував, що: «Галичину слід
вважати за «П’ємонт» українського націоналізму. Під
російські українці з огляду на незначні перспективи
сепаратистської політики в Росії, безперечно вважали
її за основу будь–якого політичного розвитку в май
бутньому [3, с. 567–568];
– оформлення сентенції творення власної об’єднаної
держави українців під егідою галичан.
Дана сентенція була окреслена у кінці ХІХ ст. Ю. Ба
чинським, який заявляв, що: «Національно–політичні
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змагання української суспільності в Галичині хоч як
ще, беручи загалом, невиразні, а через те і хиткі, то
все таки змогли скристалізуватися в певнім політичнім
постулаті, а тим самим, і перейти в стадію вищу –
політичну. […] Але одна ідея з давних літ зосталася ще
живою: ідея національної самостійності українського
народу» [1, с. 38]. Отже, вперше було означено, що
основна мета українського народу – це творення
власної держави. Галичина займала в цій прокламації
вирішальне, месіанське значення, адже ставала центром
цих процесів. Особливо ґрунтовно дану позицію
визначив І. Франко: «Найтяжча рана, котра тепер
обезсилює нас тут в Галичині – це розчетвертування
нашої землі і нашого народу і цілковита відірваність
наша від величезної маси братів наших за кордоном. Чи
ця рана не може бути загоєна? Раз тільки лиш ослабне,
розділяючи нас, кордон, а ми зовсім іншими очима
змогли б глядіти на світ і на людей, тоді ми сміло змогли
б вважатися народом, великим і свідомим своєї сили
організмом» [14]. Позиція І. Франка була одностайною
у питанні єдності українського народу. Він вважав, що
потрібно згуртувати сили навколо боротьби за власну
державу, при цьому роль Галичини в цих процес була
вирішальною, так як вона виступала каталізатором, що
зумовить активізацію боротьби національної політичної
еліти на самоствердження;
– формування особливої психології, яка включала
б в себе такі риси, що були б еквівалентні до психо
логічно–ментальних рис інших європейських держав,
що виборюють власну незалежність.
М. Лозинський зазначив, що в австрійській Україні
витворився український національний тип громадянина,
аналогічний до національного типу інших європейських
націй [7, c. 9]. Тобто, психологія галицьких українців
повинна була включати в себе ряд компонентів таких,
як: цілеспрямованість, толерантність, гуманізм, що
є характерним виявом психології європейської нації.
Ставилася мета сформування по прикладу галичан в
українців даних психологічних рис задля повноцінного
співвідношення народу з іншими народами, означення
йому ролі історичного, такого, що має право на творення
власної держави.
Отже, з огляду на вище окреслені сентенції,
зауважимо, що месіанська візія «Галичина український
П’ємонт» мала на меті консолідацію українського
народу, задля творення спільної національної ідеї,
що повинна була стати платформою для формування
підвалин української державності під егідою галицької
національної інтелігенції.
Таким чином, причинами виникнення месіанської
сентенції «Галичина – український П’ємонт» стало
формування української політичної нації, що внаслідок
її роз’єднання між двома країнами–метрополіями
(Російської та Австро–Угорської імперіями) мали
різний політичний розвиток. Саме в Галичині внаслідок
ліберальної політики цісаря «клаптикової імперії»
сформувалися умови для формування політичної нації,
що розглядала регіон як «український П’ємонт».
Ідейним фундатором даної месіанської візії є
В. Антонович, який намагався шляхом співпраці з
австрійським урядом та польською елітою Галичини
сформувати плацдарм українського національного
відродження в краї. Дана позиція отримала підтримку
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української інтелігенції, яка на д.п. ХІХ ст. вступила
у свій політичний етап розвитку, і ставила за мету
створення власної соборної незалежної держави. В цих
умовах сформувалася месіанська візія «Галичина –
український П’ємонт», що включала в себе ряд
взаємозв’язуючих компонентів, які позначали край як
колиску української державності, правонаступника
Київської Русі та Галицько–Волинської держави.
Трактування даної месіанської сентенції свідчить
про консолідацію політичної нації, яка має власну
етнічну свідомість, мову та державницький потенціал.
Визначення візії, стало поштовхом для вироблення
української політичною елітою інструментів для
подальшої боротьби за незалежність та стало захисним
щитом проти полонізації, русифікації та етноциду, що
мав місце у зазначений проміжок часу.
Звичайно, дане трактування було утопічним у
тогочасних умовах, адже українські землі знаходилися
під владою багатонаціональних імперій, що ставили
першочергову мету – збереження власної цілісності,
а національні рухи розглядали як прояв сепаратизму
та загрозу цілісності держави. В таких умовах дана
месіанська візія пройшла свій шлях зародження та
становлення, поставши на початку ХХ ст. повноцінною
аргументованою теорією, що мала на меті побудову
соборної незалежної держави, у подальший час центром
якої повинна була стати Галичина.
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The formation of the messianic vision of «Galicia is Ukrainian
Piedmont» in the second part of the XIX – the first part
of the XX centuries
The attention is drawn to revelation of the particularities of the messianic vision
of «Galicia is Ukrainian Piedmont», which was grounded by social and political
statesmen in the second part of the XIX century. We have analyzed the reasons of the
appearance of the given statement, which are based in the peculiarities of political
and cultural development of the nation, which, as a result of its division between two
metropolitan countries (Austria–Hungary and the Russian Empire), had different
levels of development. Whereas there was tough reactionary policy taken place in
Dnieper Ukraine, which aim was ethnocide of Ukrainians, and that’s why elite
considered their main goal in not creating national state but in keeping its identity, in
Galicia, as a result of the liberal reforms in the second part of the XIX century, it was
possible to form foundation of the messianic vision, which explained the necessity of
union of the nation able to form their own independent state. In the article we state that
the interpretation of Galicia as Ukrainian Piedmont in the messianic vision explained
the leading role of the region in the history of the nation, its description as the centre
of cultural and political development. Union around the given statement was a sign of
consolidation of the national elite in question of creating their own cultural–linguistic
and political oasis.
Keywords: conception, messianism, consolidation, people, nation, political
revival.
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Створення атрибуційних баз даних українських
середньовічних кириличних рукописів:
до постановки проблеми
Метою роботи є постановка проблеми щодо необхідності створення
атрибуційних баз даних українських середньовічних кириличних рукописів
за фондами архівів, бібліотек і музеїв України, та розкриття значення
палеографічно–орфографічних методів атрибуції. Методологія роботи
полягає у використанні палеографічного методу та нових палеографічно–
орфографічних методів при роботі з оригінальними та електронними
текстами рукописних джерел. Науковою новизною роботи є те, що вперше
запропоновано створення атрибуційних баз даних українських середньовічних
кириличних писемних джерел за інноваційною технологією комп’ютерного
зору із залученням палеографічного методу в поєднанні з палеографічно–
орфографічними методами. Створення атрибуційних баз даних у вітчизняних
архівах, бібліотеках і музеях має стати новітнім кроком у дослідженні
української писемної спадщини.
Ключові слова: атрибуційні бази даних, українські середньовічні кириличні
рукописи, комп’ютерна зорова техніка, палеографічні–орфографічні методи.

Сучасний етап розвитку допоміжних історичних
дисциплін тісним чином пов’язаний із електронними
інформаційними технологіями, не стоїть осторонь цих
процесів і українська наука. Одними із основних
об’єктів дослідження є писемні джерела, безпосередньо
кириличні рукописи, та створення на їх базі елект
ронних ресурсів. Бази даних українських кириличних
писемних джерел ще не отримали належного
поширення, впровадження новітніх технологій і методів
дослідження писемної спадщини має стати поштовхом
як для удосконалення вже існуючих баз даних, так
і для створення нових електронних інформаційних
ресурсів. Тому актуальним є постановка проблеми
щодо необхідності створення атрибуційних баз даних
українських середньовічних кириличних рукописів за
фондами архівів, бібліотек і музеїв України, та роз
криття значення палеографічно–орфографічних методів
атрибуції.
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вер
надського (далі – НБУВ) – українській провідній науковій
інституції з впровадження у бібліотечну галузь новітніх
інформаційних технологій, розробляються електронні
інформаційні ресурси рукописної та архівної спадщини
[10]. Створено базу даних «Кодекс: Рукописні книги»
[4; 6; 11], яка сформована з сучасних метаданих архео
графічних, палеографічних та кодикологічних наукових
описів кириличних книг і фрагментів XII–XVI ст., що
зберігаються в Інституті рукопису НБУВ, й сьогодні роз
ширюється новітніми даними описів рукописів XVІI ст.
Створюються в бібліотеці на новітніх теоретичних
і інформаційно–технологічних розробках й цифрові
колекції рукописів [9], матеріал яких є надійним і дієвим
підґрунтям при підготовці нових баз даних, зокрема
атрибуційних баз даних (термін автора), робота з якими
має сприяти дослідникам у локалізації та встановленні
часу створення або написання (перепису, копіювання)
джерела, автора, писця–книжника чи писаря, мовної
редакції (за особливостями письма й правопису) та ін.
У багатьох європейських наукових інституціях
розробляється низка спеціалізованих тематичних
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електронних ресурсів, зокрема для датування середньо
вічних рукописів за даними почерку, заснованих,
наприклад, на розпізнаванні образів [1; 2]. На матеріалі
кириличних рукописів плідно проводяться подібні
роботи в Росії [7; 8; 13; 14], в Україні такі розробки
переважно ще знаходяться в проектах.
Атрибуційними базами, на нашу думку, можуть
бути, наприклад: бази даних кириличних датованих
рукописів;
бази
церковнослов’янських
книжних
писемних редакцій (східнослов’янських – українських,
білоруських, російських; південнослов’янських –
болгарських, македонських, сербських; бази змішаних
редакцій); бази типів письма (уставу, півуставу,
скоропису); бази почерків (середньовічних авторів,
книжників–писців, писарів, редакторів, власників та ін.;
почерків церковних осіб, бібліотекарів та архіваріусів,
що вносили до книг записи щодо їхньої належності до
певного монастиря, церкви чи світських установ). Такі
бази мають створюватися за новітніми інформаційними
технологіями, наприклад, як технології комп’ютерного
зору [12; 15], за новими методами і методиками
атрибуції писемних джерел.
Створенню атрибуційних баз середньовічних кири
личних рукописів сприяють міждисциплінарні дослід
ження, зокрема палеографічно–орфографічний напрям
палеографії, кодикології та кодикографії. Нами напра
цьовані основні методологічні засади даного напряму та
запропоновані нові палеографічно–орфографічні методи
для атрибуції української кириличної уставної та півус
тавної рукописної книги кінця ХIII – початку ХVII ст.
[3], які є універсальними і можуть бути використані при
дослідженнях східно– та південнослов’янських джерел
XI–ХVIII ст.
Проведення палеографічно–орфографічної атрибуції
рукописів передбачає комплексний підхід та викорис
тання сукупності засобів і прийомів, спрямованих на
виявлення в графіко–орфографічній системі середньо
вічних східно– та південнослов’янських писемних
пам’яток атрибуційних орфограм, уніфікації в станов
ленні стійких і нестійких орфограм за аналогією вже
встановлених у палеографічній науці стійких і нестійких
форм накреслень кириличних букв. Тому в основу
роботи має бути покладено принцип походження, тобто
вивчення рукописів за місцем їхнього створення у
відповідності до точної інформації, що міститься в них,
та палеографічний принцип проведення атрибуції за
зовнішніми ознаками письма.
Серед основних наукових засад атрибуції писемних
джерел важливе місце посідає поглиблення палеогра
фічного методу дослідження письма та вироблення
нових методів та методик. Виходячи з цього, нами
пропонуються до використання новий принцип графіч
ного буквеного узгодження в дублетних опозиціях (від
бувається на рівні букв системи голосних, приголосних
та діакритичних знаків, за місцем і позицією в слові,
рядку та складі) та два нових методи: метод «фор
мального» підходу до виділення атрибуційних орфо
графічних ознак (або метод «зорового» спостереження
за атрибуційними орфограмами) та метод кодифікації
атрибуційних орфограм у формулах палеографічно–
орфографічних дублетних опозицій. Основні положення
цих двох методів можуть бути використані при роботі
з текстами середньовічних кириличних рукописів за
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технологією комп’ютерного зору з використанням
методів розпізнавання символів тексту [5]. Використання
методів комп’ютерного зору, основного щодо нашої
роботи – методу візуального спостереження над
письмом рукопису (рукописної книги чи документу),
і палеографічно–орфографічних методів об’єднує
спільний основний принцип – спостереження за
зовнішніми ознаками предмета (у нашому дослідженні –
за знаками письма в орфограмах) і виділення основних
(атрибуційних) особливостей без аналізу їх причинно–
наслідкових зв’язків.
Далі детальніше зупинимося на палеографічно–
орфографічних методах:
1. Метод «формального» підходу до виділення
атрибуційних орфографічних ознак (або метод «зоро
вого» спостереження за атрибуційними орфограмами)
передбачає встановлення часу та місця написання
рукописів (чи їх протографів; книжників–писців та ін.)
за орфограмами в дублетних опозиціях на фонетико–
орфографічному та позафонетичному рівні, які чітко
візуально спостерігаються в тексті (за зовнішніми
ознаками письма), без проведення спеціального лінгвіс
тичного аналізу.
2. Метод кодифікації атрибуційних орфограм у
формулах палеографічно–орфографічних дублетних
опозицій передбачає укладання формул із виділених
у досліджуваному рукописові атрибуційних орфогра
фічних ознак у дублетних опозиціях (букв, буквених
знаків, діакритичних знаків тощо). Даний метод у
поєднанні з методом «формального» підходу дозволяє
укладати палеографічні формули з виділених у процесі
дослідження рукописів атрибуційних орфографічних
ознак у буквених дублетних опозиціях та комплексно їх
використовувати при атрибуції рукописів.
Для реалізації метода кодифікації атрибуційних
орфограм нами укладена загальна палеографічно–
орфографічна формула буквених дублетних опозицій:
a—b—c—d
\ | /
g, gg, hj, p, pt, pm, px, pp, pv, d–
На основі загальної формули напрацьовані похідні
від неї палеографічні формули, характерні для конк
ретних груп буквених дублетних опозицій у хронології
розвитку.
Загальна формула і похідні від неї укладені як
дворівневі, орфограми в них подаються в супроводі
латинських літерних індексів: 1) за місцем розміщення в
слові й рядку, – як a — b — c — d (a – початок слова,
b – середина слова, с – кінець слова; d – кінець рядка);
2) за позицією в складі, – як g, gg, hj, p, pt, pm, px, pp, pv,
d– (g – після голосних, gg – між голосними, hj – перед
голосними та Й, p – після приголосних, pm – після
м’яких приголосних, pt – після твердих приголосних,
px – після глухих приголосних, pp – між приголосними,
pv – після приголосних перед виносними буквами, d– –
при переносі слова).
Загальна формула є універсальною для всіх орфо
графічних дублетних опозицій, які не обумовлені
фонетично, а є штучними дублетними опозиціями з
формальними палеографічно–орфографічними ознаками.
Методика
дослідження
графіко–орфографічних
систем середньовічних українських писемних джерел
потребує безпосереднього аналізу можливих комбінацій
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букв, виокремлення їхніх диференційних ознак і
встановлення буквених дублетних опозицій за місцем і
позицією в слові, рядку та складі.
Метаданими виступають орфограми з атрибуційними
ознаками в буквених дублетних опозиціях.
За палеографічно–орфографічним матеріалом україн
ських кириличних уставних та півуставних рукописних
книг кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. ми визначили одинад
цять груп буквених дублетних опозицій, які можуть бути
використані і при створенні атрибуційних баз даних:

Запропоновані й розглянуті методи і методики є
придатними як для атрибуції рукописів безпосередньо
дослідником так і електронною системою (за мета
даними, які технічно виділені археографом, палеографом
і т.д., наприклад, у цифрових копіях рукописних
писемних джерел).
Отже, створення атрибуційних баз даних у вітчиз
няних архівах, бібліотеках і музеях є необхідним і має
стати новітнім кроком у дослідженні української кири
личної писемної спадщини. Значимим для цього є вико
ристання технології комп’ютерного зору, його методів, у
поєднанні з основним палеографічним і палеографічно–
орфографічними методами дослідження. Формалізація
результатів палеографічних спостережень з викорис
танням нових палеографічно–орфографічних методів і
електронних технологій сприятиме автоматизації роботи
дослідників середньовічних кириличних писемних
джерел, отриманню більш точних даних завдяки підви
щенню точності спостережень і збільшення можливостей
для обробки масового рукописного матеріалу.
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Creation of attributive databases of Ukrainian medieval Cyrillic
manuscripts: towards determination of the problem
This work aims at raising the problem regarding the need of creating the
attribution databases of Ukrainian medieval Cyrillic manuscripts, using the
funds of archives, libraries and museums of Ukraine and disclosing the value of
palaeographic–orthographic attribution methods. Methodology of this work is about
using the paleography method and new palaeographic–orthographic methods when
working with original and electronic texts of handwritten sources. Scientific novelty
of the work consists in suggesting the creation of attributive databases of Ukrainian
medieval Cyrillic manuscripts utilizing the innovative computer sight technology,
involving palaeographical method in combination with palaeographic–orthographic
methods, for the first time ever. Creation of attributive databases at national archives,
libraries and museums is supposed to become a cutting–edge practice in researching
Ukrainian writing heritage.
Keywords: attribution databases, Ukrainian medieval Cyrillic manuscripts,
computer sight technology, palaeographic–orthographic methods.
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Процес формування колекцій перших
публічних музеїв Львова, заснованих
представниками польських княжих родів
(Музей князів Любомирських
та Музей Дідушицьких)
Розглянуто процес становлення та розвитку перших публічних музеїв
Львова, що були створені представниками польської еліти – вихідцями з відомих
княжих родів. Зокрема дослідження присвячене Музею князів Любомирських
та Музею Дідушицьких. Важливу роль у національно–культурному житті
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польської громади Львова ХІХ ст. відігравав Національний заклад імені
Оссолінських, навколо якого зосереджували свою діяльність представники
польської інтелігенції. Саме в рамках цієї установи відбувається формування
таких важливих структурних одиниць, як бібліотеки, друкарні та музею.
Особлива увага зосереджена на процесі формування колекцій перших музеїв
польської громади міста, а також на деяких установах та персоналіях, що
брали у цьому безпосередню участь. Хронологічно дослідження охоплює період
від етапу формування колекцій, що лягли в основу перших музеї, який припадає
на початок XIХ ст., до періоду Другої світової війни.
Ключові слова: Музей князів Любомирських, Музей Дідушицьких, колекції,
Національний заклад імені Оссолінських, польська громада.

Активне колекціонування предметів різного харак
теру та походження, а особливо старожитностей
призвело на початку ХІХ ст. до розвитку такого явища
як музейництво та виникнення перших музеїв Львова.
Музейні установи почали формуватися у рамках перших
культурних та наукових осередків міста, заснованих
переважно представниками польської еліти – вихідцями
з відомих княжих родів, що володіли великими
маєтками у Східній Галичині. Одними з перших на
львівських теренах формуються та розпочинають
свою діяльність Музей імені князів Любомирських та
Музей Дідушицьких, що було пов’язано з культурними,
освітньо–науковими та у значній мірі національними
потребами польської нації, що відігравала провідні
позиції у Львові на противагу іншим національним
елементам міста та краю, серед яких особливо виріз
нялися русини.
Розвиток львівського музейництва та музеїв
Львова є об’єктом дослідження багатьох науковців,
кожен з яких вивчав дане питання, в рамках своїх
наукових зацікавлень. Окремі аспекти цього питання
висвітлили у своїх працях Н. Булик, С. Терський,
А. Крутоус, Р. Голик, Р. Дзюбан, М. Сеньків, Р. Берест.
Зокрема Н. Булик та С. Терський зосереджували свої
наукові пошуки на археологічних колекціях музеїв
[2; 13], М. Сеньків – на дослідженні персоналій [11].
Окремі важливі питання історії установ та їх колекцій
висвітлили у своїх працях А. Крутоус, Р. Голик,
Р. Дзюбан та Р. Берест [8; 5; 6; 2]. Основним завданням
даної статті є дослідження хронології формування та
розвитку вказаних музеї та їх основних колекцій.
Музей князів Любомирських у Львові був створений
на початку 20–х років ХІХ ст. польським магнатом,
політичним діячем та покровителем мистецтв Генріхом
Любомирським (1777–1850) на основі його ж приватної
колекції [2, с. 407]. Представники роду Любомирських
ще з ХVI ст. володіли великими маєтками в Україні
та були відомими меценатами та колекціонерами.
Формування музейної збірки Генріха Любомирського
розпочалося ще у ХVІІІ ст., в основі якої знаходилися
королівські грамоти, дорогоцінна холодна та вогне
пальна зброя, ікони, картини, монети, ордени, медалі,
а згодом колекція поповнилася випадковими археоло
гічними знахідками [2, с. 407].
Нагромадження речового матеріалу призводить
до виникнення питання про місце його зберігання та
експонування. На руку цьому значну роль відіграло
виникнення на початку ХІХ ст. однієї з провідних
польських наукових інституцій Львова – Національного
закладу ім. Оссолінських (Zaklad Narodowy imienia
Ossolinskich), скорочено Оссолінеум, початкове місце
перебування якого було у Відні – тодішній столиці
Австрійської імперії. Виникнення цієї установи було
викликане потребою створення громадського закладу
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для збереження стародавніх книг, рукописів, документів
[11, с. 35]. Інституція була заснована істориком та
бібліографом Юзефом–Максиміліаном Оссолінським
4 червня 1817 року на базі приватної збірки родини
Оссолінських, а також зібраних колекцій і пам’яток,
подарованих Львову як столиці Галичини. В 1827 році
Національний заклад ім. Оссолінських був відкритий у
складі бібліотеки, музею та друкарні [12, с. 669–670].
Для
облаштування
новоствореної
інституції
Ю. М. Оссолінський викупив занедбане та спалене
приміщення колишнього монастиря, яке австрійські
військові використовували як пекарню (зараз – це
будівля Львівської національної наукової бібліотеки
імені В. Стефаника НАН України). Магістрат міста,
а також громадськість Львова та Східної Галичини
підтримували ідею Ю. М. Оссолінського і активно
надавали допомогу у відновленні будівлі [1, с. 35–36].
Гордістю закладу була багата і загальнодоступна
книжкова збірка, що налічувала близько 120 000
томів, а також володіла рідкісними бібліографічними
екземплярами. Крім книг, заклад володів рукописами
у кількості понад 10 000, автографами та дипломами, а
також гравюрами [4, с. 103].
Національний заклад ім. Оссолінських фактично
став осередком розвитку науки і культури польської
громади Львова, яка завдяки цьому могло заявити
про свою вагому роль в історичному та культурному
розвитку міста. Заклад відігравав для поляків роль
своєрідної святині, оплоту польської національної
ідеї та центрального польського наукового закладу
Східної Галичини. Навколо Національного закладу ім.
Оссолінських об’єднувалась вся польська інтелігенція
Львова [5, с. 688].
25 грудня 1823 року у Відні між Г. Любомирським
та Й. М. Оссолінським було укладено договір, за яким
збірки книг, медалей, монет, картин та старожитностей
князів Любомирських мали перейти на зберігання
до Національного закладу ім. Оссолінських. За
умовами договору збірки, що переходили до закладу
Оссолінських, відповідно до ординації (неподільності
спадкового маєтку), мали зберігати свою цілісність і
непорушність [15, арк. 12–18]. Любомирські власним
коштом зобов’язувалися опрацьовувати пам’ятки та
організовувати виставки збірок музею, який довічно мав
зберігати назву Музей Любомирських [15, арк. 12].
Окрім передання своїх колекцій Національному
закладу ім. Оссолінських, відповідно до договору, Генріх
Любомирський та його нащадки, через відсутність у
Й. М. Оссолінського спадкоємців, мали стати опікунами
закладу, обіймаючи посаду кураторів [11, с. 243]. Також
Г. Любомирський виконував роль першого консерватора
музею: впорядкував фондові збірки, запровадив
опис речових знахідок, зробив спроби застосування
класифікованого підходу до речових матеріалів [1, с. 38].
Після укладення договору у музеї Національного
закладу було поміщено колекції медалей та монет
Любомирських [19, s. 5]. Проте велика частина
збірки князів, а зокрема арсенал зброї, продовжував
знаходитися у родовому маєтку Любомирських
у Переворську (зараз – Республіка Польща). До
Переворської збірки входила особиста зброя князів
Любомирських та польських військових і громадських
діячів [13, с. 50–51]. За договором 1823 року цю збірку з
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часом мали перевезти до Львова, і вона мала доповнити
вже існуючу колекцію [15, арк. 12].
Музей Любомирських став першою громадською
музейною установою міста Львова [1, с. 37]. Він існував
на автономних правах протягом всього ХІХ – початку
ХХ ст., і розміщувався у східному крилі будинку
Оссолінеуму [2, с. 407], за адресою вул. Оссолінських, 2
(тепер – вул. В. Стефаника) [6, с. 456]. Одним з перших
кустошів музею став Броніслав Губринович (автор
біографії Ю. М. Оссолінського) [5, с. 677].
Музей постійно поповнював свої колекції з
різноманітних джерел. Зокрема у 20–і роки до музею
надійшли цікаві археологічні експонати військово–
історичного характеру: унікальна знахідка комплекту
озброєння воїна, виявлена 1826 року під час
прокладання дороги Коломия – Кам’янка Велика, та
великий двосічний бронзовий ритуальний ніж з кургану
під Галичем (придбаний 1828 року) [2, с. 409].
З 1828 року музей Любомирських при Національ
ному закладі імені Оссолінських стає одним із важливих
центрів формування археологічної науки у Львові, який
займався не лише зберіганням археологічних матеріалів,
а також їх науковою та камеральною обробкою.
Наприкінці 40–х років на посаду кустоша Музею
Любомирських був запрошений один із засновників
«Руської трійці» Іван Вагилевич, який вже мав певні
напрацювання в області археології [2, с. 409].
Значну кількість предметів у фонди музею передали
колекціонери: М. Потоцький, З. Радзімінський, К. Ма
цієвіч. Зокрема Мечислав Потоцький, відомий знахідкою
Збруцького ідола, протягом 1860–х років працював на
посаді консерватора пам’яток, завдяки чому мав змогу
поповнювати фонди Музею Любомирських [2, с. 410].
Особливу роль у збагаченні збірок музею відіграла
перша археологічна виставка, яку ініціювали та провели
працівники Оссолінеуму. Відкриття виставки відбулося
у приміщенні Національного закладу ім. Оссолінських
в 1861 році. Всі зібрані для виставки матеріали було
передано до музею [2, c. 410–411].
Справу Генріха Любомирського продовжив його
син Єжи Любомирський, який займався подальшим
розвитком музею, а зокрема реалізував давній задум
фундаторів закладу – приєднав до музейної колекції вже
згадувану колекцію зброї з Переворська [17, s. 3].
Любомирські передали до музею також 30 картин
з власної колекції, серед яких були унікальні полотна
Рембранта, Баціареллі, Басано, Ван Діка; 13 творів
скульптурного мистецтва (різьба по дереву, каменю,
бронзове лиття); 1980 одиниць нумізматичних експо
натів [1, c. 37].
У 1870–х роках консерватором Музею Любо
мирських став Едвард Павлович, який згідно написаної
його рукою вступної статті до каталогу зброї музею,
розподіляв збірки за своєю структурою на чотири
відділи: 1. Археологічно–історичні предмети – включав
археологічні знахідки двох груп: а) пам’ятки кам’яного
віку та епохи міді–бронзи, кераміку; б) археологічні
знахідки пізніших часів, старожитності, предмети сфра
гістики, нумізматики, дипломи, автографи; 2. Предмети
історично–пам’яткові (предмети побуту, клейноди,
зброя тощо); 3. Твори мистецтва, різьба по дереву,
картини, гравюри; 4. Різнотипні старовинні предмети
[17, s. 4]. Згодом зброя була виділена в окремий відділ і
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експонувалася також окремо. Колекція зброї, перевезена
з Переворська, налічувала близько 543 експонати,
серед яких найкраще була представлена січна зброя
(шаблі, мечі, палаші, ножі тощо) [6, с. 457]. Загалом
арсенал зброї був представлений шаблями, ятаганами,
багатоінкрустованими мушкетами ХVII ст., колекцією
пістолетів тощо [9, с. 159].
На початку ХХ ст. музей займав дев’ять кімнат і
налічував 2 237 експонатів, 4 237 медалей, 17 513 монет,
818 банкнот різних країн, 25 511 гравюр. Відбувається
подальший розвиток відділів музею, яких налічувалося
вже шість: археологічний, нумізматичний, історично–
пам’ятковий, картинна галерея, графіки та зброї [6,
с. 456–457].
У картинній галереї музею були представлені
портрети
історичних
діячів,
картини
західно
європейських та польських митців. Вагомою частиною
галереї була збірка майора австрійської армії Карла
Кюнля, який подарував її місту (близько 1871 року). А
Міська Рада, у свою чергу, не маючи приміщення та
коштів на утримання цієї збірки, передарувала її закладу
Оссолінських. Таким чином, збірка зі 130 картин та
1660 гравюр (роботи переважно італійської та австрійсь
кої шкіл) була включена до Музею імені князів Любо
мирських [6, с. 457]. У музеї були представлені також
історичні портрети та картини Тиціана, Бацціарелло,
Каналетто, Матейка, Родаковського, Брандта, Коссака,
Похвальського та інших майстрів [9, с. 159].
В часи Першої світової війни Музей Любомирських
продовжував свою діяльність на чолі із директором
закладу В. Кентжинським, який оберігав фонди музею
від зазіхань окупантів. Після встановлення у Львові
російської влади керівництво музею зайняло щодо
російської адміністрації в Галичині лояльну позицію.
Це дало змогу уберегти фонди музею від пограбувань та
вивезення в Росію [1, с. 42–43].
Значно зросла кількість надходжень предметів
збереження до колекцій музею у 1939 році, що було
пов’язано з початком польсько–німецької війни.
Приватні особи почали звертатися до Національного
закладу ім. Оссолінських з надією знайти сховок для
цінних речей, щоб уберегти їх від знищення. Деякі з
цих збірок залишалися у Музеї на правах депозиту,
інші – перейшли у повну власність закладу. Зокрема
на початку війни до Оссолінеуму та Музею імені
Любомирських почали надходити численні книгозбірки
та архіви. Крім того, Музей отримав велику кількість
давньої зброї, оскільки зберігати зброю приватним
особам у час війни було заборонено. Зокрема Музей
одержав у депозит частину збірок відомої родини
Тарновських із Дзікова (176 мініатюр, шаблю й булаву
гетьмана Яна Тарновського, автопортрет Рембранта).
Колишній сенатор та львівський воєвода Войцех
Агенор Голуховський дав у депозит пам’яткову зброю
та твори мистецтва. З подарованих збірок відзначається
нумізматична колекція (3 516 позицій) Людвіка
Сьвєжавського [6, с. 457–458].
З початком Другої світової війни та захоплення
Львова радянськими військами Оссолінеум був
тимчасово закритий з метою ревізії його спадщини.
В грудні 1939 року було усунуто з посади діючого
директора установи Мечислава Гембаровича, а на його
місце призначено польського комуніста Єжи Борейшу.
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Музей Любомирських потрапив під реорганізацію
музеїв, яку розпочала радянська влада. Внаслідок цього
частина експонатів музею опинилася у фондах ново
створеного Львівського історичного музею [1, с. 43].
Зокрема з музею було конфісковано майже всі срібні та
золоті речі з колекції А. Любомирського та В. А. Голу
ховського, а також 20 одиниць пам’ятної зброї [6, с. 462].
Благотворніше на долю Національного закладу ім.
Оссолінських та Музею Любомирських вплинув період
німецької окупації Львова (1941–1944 рр.). Директором
закладу знову став М. Гембарович, завдяки якому час
тина фондів Музею Любомирських опинилася в Кракові
[1, с. 43].
Проте остаточну долю Оссолінеуму та Музею
імені Любомирських вирішила радянська влада після
повернення до Львова. Музей не відповідав ідео
логічним засадам організації радянських музеїв, а тому
підлягав ліквідації за рішенням, яке було прийняте
ухвалою Львівського обласного комітету КП(б)У ще
на початку лютого 1940 року [6, с. 460–461]. Значну
частину українських земель було передано Польщі, що
спричинило масові депортації населення (сумнозвісна
операція «Вісла»), а разом з ними Польській Народній
республіці було передано низку культурних цінностей
Львова. Без будь–якої оцінки радянські можновладці
передали Польщі книгосховище Оссолінеума, Рацла
вицьку панораму, цінні екземпляри картин, численні
музейні експонати (разом 217 тис. одиниць збереження).
Таким чином, більшість фондових збірок музею
Любомирських опинилися у Вроцлаві [1, с. 43].
Решта експонатів була передала у фонди ново
створених радянською владою музейних установ, таких
як Державний обласний історичний музей, Львівська
Державна картинна галерея (Державна обласна картинна
галерея), Музей художньої промисловості. За наполя
ганням М. Гембаровича при передачі експонатів Музею
імені Любомирських складався передік, щоб хоч якось
можна було їх згодом ідентифікувати [6, с. 463–464].
Понад 10 тис. томів давньоукраїнських рукописних
книг та стародруків з фондів Оссолінеуму було вивезено
до бібліотеки АН СРСР у Москві [1, с. 43].
Після Другої світової війни Національний заклад
імені Оссолінських відновив свою діяльність, проте вже
не у Львові, а у Вроцлаві. Частину мистецьких творів
польських митців радянський уряд повернув польському
народу, серед яких були й твори, що належали Музею
імені Любомирських [6, с. 466].
Ще однією польською музейною установою Львова,
заснованою за рахунок приватного матеріального забез
печення був Музей Дідушицьких (згодом Природничий
музей імені Дідушицьких). Дідушицькі належали
до однієї з найдавніших та найзаможніших родин
Польщі. Батько засновника Музею Володимира – Юзеф
Дідушицький був великим цінителем книги та народних
звичаїв. Він активно займався громадською та науковою
роботою, колекціонував твори мистецтва та природничі
експонати, фінансував наукові дослідження, за що
йому було присвоєно почесне звання дійсного члена
Краківського наукового товариства. Проте найвагомішим
внеском Юзефа Дідушицького у розвиток польської
науки стало формування великої бібліотеки, в якій були
представлені старовинні рукописи, пергаменти, рідкісні
видання [11, с. 244].
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Збірка Юзефа Дідушицького станом на 1 травня
1865 року налічувала 18 325 томів документів, 321
рукопис, 203 документи (серед яких 93 – на пергаменті),
1473 автографи, 2568 гравюр. Нумізматична колекція
Ю. Дідушицького станом на 10 квітня 1864 року
складалася з 2290 екземплярів медалей та монет:
362 медалі (34 золотих), 1928 монет (77 золотих).
Доповнювала збірку колекція картин найвідоміших
польських митців: Льофлера, Коссака, Тепа, Гротгера,
Рейхана, Піотровського та інших [16, s. 451].
Засновником Музею став Володимир Дідушицький
(1825–1899), який розпочав формувати музейну збірку
в 1845 році, поряд з бібліотекою свого батька, що
знаходилась в одному з родових маєтків Дідушицьких в
селі Поториця на Сокальщині [19, c. 161].
Перші експонати своєї майбутньої колекції
В. Дідушицький почав накопичувати ще малим
хлопцем, приносячи їх з прогулянок та зберігаючи
у маленькій шафі своєї дитячої кімнати. Це були
всілякі жуки, метелики, равлики, квітки, рослини –
все, чим була багата природа краю. Любов до природи
В. Дідушицькому прищепила його матір Пауліна
Дзялінська, яка навчала та допомагала сину зберігати
свої експонати та визначати їхні назви. А з величезної
бібліотеки батька, якою той дозволяв користуватися,
В. Дідушицький черпав необхідні знання [18, s. 7–8].
Крім того, великий вплив на формування зацікавлень
хлопця мали його домашні вчителі (поет та краєзнавець
В. Поль, ботанік Г. Лобажевський, зоолог Е. Шауер),
з якими була започаткована його перша орнітологічна
збірка. Після подорожей Європою разом з вчителем
Ф. Клечковським В. Дідушицький остаточно вирішив
зробити колекціонування справою всього свого життя
[11, с. 244].
Коли збірка досягнула суттєвих розмірів, у В. Діду
шицького зародилась думка створити музей, який би
представляв все те, що подарувала природа широким
просторам нашої землі [18, s. 9]. Колекція В. Діду
шицього мала суто природничий характер і складалася з
колекцій тварин і птахів, гербарію, палеонтологічних та
геологічних матеріалів [11, с. 244].
Згодом Володимир Дідушицький зосередив увагу на
археологічних знахідках, що стало початком виникнення
великої археологічної збірки у рамках музею. На
етапі формування музею археологія зосереджувалася
в геологічно–палеонтологічному відділі. Її основу
складали бивні та кістки мамонта, а також керамічні
вироби з розкопок [2, с. 412].
В 1857 році засновник музею переніс свої збірки
до Львова, а з 1868 року вони зосередилися на вул.
Театральній, 18 [2, с. 412]. Обираючи будівлю для свого
музею В. Дідушицький враховував не лише потреби
наявних збірок, але й розраховував розмістити в ньому
майбутні надбання музею. Будинок музею складався з
двох поверхів та 25 зал, в яких колекціонер розмістив
свої збірки по окремих відділах [18, s. 11–16].
Бібліотека, що переїхала до Львова в 1858 р.,
колекція гравюр та рукописів, а також невелика
картинна галерея знаходились у будівлі на вулиці Кур
ковій, 15 (тепер – вул. Лисенка, 15) [7, с. 433].
З переїздом до Львова В. Дідушицький підтримував
тісні зв’язки з іншими музейними та культурно–
науковими інституціями міста. Зокрема, співпрацював
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з Народними закладом ім. Оссолінських, якому ще в
1847 році надав безвідсоткову позику у сумі 6000 гуль
денів на створення друкарні. Також за проханням
Г. Любомирського брав участь у справі закладання
переворської ординації [16, s. 453–454].
1870 року остаточно була впорядкована експозиція
Музею Дідушицьких, після чого установа почала
проводити екскурсії, а з 1871 року – музей був
регулярно відкритий один раз на тиждень [11, с. 244].
Експозиція складалася зі семи розділів: зоологічного,
палеонтологіного, мінералогічного, геологічного, бота
нічного, археологічного (передісторичного) та етногра
фічного [18, s. 13].
Археологічна колекція постійно поповнювалася
цікавими та унікальними знахідками. Зокрема у серпні
1878 року В. Дідушицький, завдяки старанням кустоша
музею В. Зонтака, придбав для музею золоті речі з
Михайлівського скарбу, які становили найціннішу
частину колекції Музею Дідушицьких [2, с. 413].
Археологічна збірка розміщувалася у двох залах
музею. Його поповнення відбувалося з різних джерел.
Багато речей було придбано у аматорів. Ще частина
походила з розкопок у Галичі, проведених К. Гадачеком
та Г. Оссовським, а також з розкопок у Городниці
над Дніпром. До найдавніших знахідок належить
колекція крем’яних знарядь Обремського. Значно
поповнилася колекція під час планомірних досліджень
наприкінці 1870–х років, які проводив А. Шнайдер,
В. Пшибиславський, І. Коперніцький, А. Кіркор. У
1884 році Музей поповнився предметами зі скарбу
бронзової доби зі с. Руда біля Рогатина. До нього
входила бронзова чаша та сім сокир–кельтів [2, с. 413].
10 вересня 1880 року Музей Дідушицьких був
переданий львівській громаді і відкритий для широкої
публіки. Музей можна було відвідувати кожної середи
та суботи з 11:00 ранку до 18:00 вечора; кожної неділі
з 10:00 ранку до 13:00 [14, арк. 4]. Проте Володимир
Дідушицький взяв музей на довічне фінансове
утримання згідно з Поторицько–Заріцькою ординацією.
Як ординат, В.Дідушицький зобов’язувався утримувати
музей та бібліотеку та дбати про їх розвиток, оскільки
розумів важливість постійного поповнення колекцій
музею, їх наукове опрацювання та належне збереження
[7, с. 434].
Музей отримав офіційну назву – «Природничий
музей імені Дідушицьких». Його відкриття було
присвячене вшануванню пам’яті родини Дідушицьких
[11, с. 244]. З 1896 року Музей мав сім відділів. До
початку ХХ ст. він перетворюється на потужну наукову
установу міста. З 1903 року науковим співробітником
музею працював відомий археолог Кароль Гадачек
(1873–1914), який займався впорядкуванням музейних
збірок та організацією відділу археології [2, с. 413].
Згодом до музею перейшла наукова спадщина археолога,
що складалася з колекції матеріалів з розкопок у
Кошилівцях та Неслухові, великої бібліотеки та збірки
картин, оскільки значна кількість його розкопок
проводилась за сприяння та фінансування представників
роду Дідушицьких [3, с. 291].
У роки Другої світової війни Природничий музей
імені Дідушицьких, як і інші музейні установи
Львова, потрапив під реорганізацію львівських музеїв
представниками радянської влади. Зокрема у Львів
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був відправлений археолог Петро Курінний (пред
ставник української інтелігенції, що після ув’язнення
на Соловках став покірним радянській владі) з особл
ивим повноваженням на вилучення та вивезення
оригіналів двох Михайлівських скарбів, які зберігалися
у Природничому музеї. Після вилучення ці скарби так
більше ніколи і не повернулися до Львова. На сьогод
нішній день Михайлівський скарб знаходить у Ермітажі.
В експозиції Львівського історичного музею знаходяться
лише копії Михайлівських знахідок [6, с. 459].
Таким чином, процес становлення та розвитку
перших публічних музеїв Львова та їх колекцій мав
тривалу історію, початок якої сягає першої половини
XVIII ст. У цьому процесі не можна недооцінювати ролі
польського національного елементу. Саме у маєтках
представників відомих княжих родин зосереджувалися
колекції, що лягли в основу цих музеїв і мали велике
значення у розвитку культурного та науково–освітнього
життя не лише польської громади, а й усього міста.
Хоча у роки Другої світової війни значна частина
колекцій і покинула місто, проте зберігся неоціненний
досвід розвитку музейної справи та перші спроби
наукового опрацювання музейних пам’яток, що дало
можливість зберегти цінні джерела для дослідження
найрізноманітніших питань історії нашого краю.
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The process of forming collections of the first public museums
of Lviv, which was founded by the representatives of Polish
Princely families (Museum of the Lubomyrski’s Princes
and Museum of Didushytski)
The article deals with the process of formation and development of the first
public museums in Lviv, which were created by the representatives of the Polish elite.
They came from the famous princes’ families. In particular, the research is devoted to
the Museum of the Lubomyrski’s Prince and the Museum of Didushytski. An important
role in the national and cultural life of the Polish community of Lviv in the XIX century
played the National institution named by Ossolinskis, around which representatives
of the Polish intelligentsia concentrated their work. It is within the framework of this
institution that the formation of such important structural units as libraries, printing
houses and the museum takes place. Particular attention is paid to the process of
forming the collections of the first museums of the Polish community of the city, as well
as some institutions and personalities that took direct part in it. Chronologically, the
research covers the period from the formation of collections, which formed the basis
of the first museum and dated back to the beginning of the XIX century, until the period
of the Second World War.
Keywords: Museum of the Lubomyrski’s Prince, Museum of Didushytski,
collections, National institution named by Ossolinskis, Polish community.
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Законодавче та нормативно–правове підґрунтя
становлення дипломатичної служби

Української Держави за Гетьманату 1918 р.
Досліджуються та аналізуються законодавчі й нормативно–правові
акти гетьманського уряду періоду існування Української Держави 1918 року в
контексті становлення і розвитку вітчизняної дипломатичної та консульської
служби.
Ключові слова: дипломатична служба, консульська служба, історія
дипломатії, Гетьманат, Українська Держава.

Після гетьманського перевороту, що 29 квітня
1918 р. усунув від влади Центральну Раду й повалив
Українську Народну Республіку, в щойно проголошеній
Українській Державі зовнішньополітичне відомство
у перші тижні її існування виявилося фактично
недієздатним, що було зумовлено не лише зміною влади
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та ладу у державі, а й, власне, фактом незавершеності
процесу формування самого Міністерства закордонних
справ ще як спадщини УНР, зародкового стану його
штатно–кадрового складу, аморфності законодавчо–
правових норм діяльності та відсутності визначеного
бачення дипломатичної тактики та геополітичної стра
тегії України [8].
Від 5 по 20 травня формальним очільником
МЗС Української Держави був вчений–правник і
педагог М. Василенко, який не лише мало розумівся
на питаннях великої дипломатії, а практично не
переймався цією галуззю. За цей час М. Василенко,
власне, устиг здійснити офіційний візит «ввічливості»
до дипломатичного представника Німеччини А. Мумма
та Австро–Угорщини – Й. Форґача. За його номінальної
каденції розпочалася також підготовка до українсько–
більшовицьких мирових перемовин у новому форматі (із
гетьманською владою).
21 травня міністерство очолив вчений–історик
Д. Дорошенко, що був, як кадет–українець, швидше
політично–компромісною фігурою у гетьманському
уряді й на перших порах не розглядався як сталий
міністр, а лиш як керуючий МЗС і тимчасово вико
нуючий обов’язки міністра1. Фактично ж міністерством
(і здебільшого питаннями налагодження співпраці
на дипломатичному рівні з німецько–австрійськими
представниками) опікувався призначений 3 травня
товаришем (заступником) міністра закордонних справ
О. Палтов [6, c. 58–69]. На той час в Міністерстві
закордонних справ відносно дієздатним був лише
один департамент на чолі з директором К. Лоським і
працював один радник – професор права О. Ейхельман.
Практична ж зовнішня політика за таких умов, а також
з огляду на факт присутності в Україні німецьких та
австро–угорських союзницьких військ, зосередилася в
руках самого гетьмана П. Скоропадського, оберталася
навколо заступника міністра і його довіреної особи
О. Палтова й, певною мірою, узгоджувалася з
головою Ради міністрів Ф. Лизогубом [3, c. 605–615].
Д. Дорошенко ж, вочевидь, основну увагу звернув на
налагодження роботи самого Міністерства закордонних
справ
та
організацію
вироблення
відповідних
законодавчих і нормативно–правових актів тощо.
Саме під час міністерської каденції Д. Дорошенка
вже у червні було сформовано штатний розпис МЗС
Української Держави. 17 серпня 1918 р. П. Скоро
падський затвердив Постанову Ради міністрів «Про
штати Міністерства Закордонних Справ», які
номінально вважалися за дійсні від 1 червня 1918 р.
Міністерство мало складатися із наступних штатних
підрозділів: центральний МЗС (апарат міністра і
Рада міністра), канцелярія, загальний департамент,
департамент чужоземних зносин та політичний депар
тамент, який з’явиться у складі МЗС дещо пізніше.
Зокрема, центральний апарат МЗС (апарат міністра)
мав складатися з 18 осіб, а саме: міністр закордонних
справ (посада ІІ класу; І пенсійний розряд; заробітня
платня – 24 тис. крб. на рік); товариш (заступник)
міністра – 2 особи (посада ІІІ класу; І пенсійний розряд;
зарплатня – по 18 тис. крб. на рік кожному посадовцю);
1
Офіційно посаду міністра закордонних справ Української
Держави Д. Дорошенко посів лише 2 вересня 1918 р.
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член Ради міністра – 5 осіб (посада IV класу; ІІ
пенсійний розряд; зарплатня – по 12 тис. крб. на рік
кожному посадовцю); радник при міністрові – 4 особи
(посада V класу; ІІІ ступінь І пенсійного розряду;
зарплатня – 10 тис. 800 крб. на рік кожному посадовцю);
урядовець для особливих доручень – 2 особи (посада
V класу; ІІІ ступінь І пенсійного розряду; зарплатня –
9 тис. крб. на рік кожному посадовцю); урядовець
для особливих доручень – 4 особи (посада VІ класу;
ІІІ ступінь І пенсійного розряду; зарплатня – 7 тис.
200 крб. на рік кожному посадовцю); урядовець для
особливих доручень – 2 особи (посада VІІ класу;
V пенсійний розряд; зарплатня – 6 тис. крб. на рік
кожному посадовцю).
До складу Ради міністра, як до дорадчого органу,
що аналізував міжнародне становище України й
готував рекомендації щодо напрямів державної
зовнішньої політики, входили заступники міністра,
директори департаментів та призначені міністром
члени (О. Шульгин, І. Красковський, О. Карпінський,
М. Славинський, В. Оренчук).
Канцелярія МЗС складалася з 27 осіб, а саме з:
начальника канцелярії міністра, начальника відділу, двох
старших референтів, двох референтів, двох старших
діловодів, головного журналіста, двох діловодів, двох
помічників діловода, восьми урядовців І рангу, чотирьох
урядовців ІІ рангу і двох урядовців ІІІ рангу.
Загальний департамент МЗС (на чолі з К. Лоським)
складався з 59 осіб: директора департаменту, віце–
директора, чотирьох начальників відділів, юрис
консульта, старшого бухгалтера, трьох урядовців для
особливих доручень (VI, VII, VIII класу), двох старших
діловодів, бухгалтера, двох перекладачів, шістьох
діловодів, скарбника, архіваріуса, бібліотекаря, п’ятьох
помічників діловода, реєстратора, екзекутора, помічника
скарбника, рахівника та з двадцяти п’ятьох урядовців
(13 – І рангу, 8 – ІІ рангу, 4 – ІІІ рангу).
Штати Департаменту чужоземних зносин МЗС
(на чолі з А. Яковлівим) були розраховані на 67 спів
робітників і мали складатися з: директора департаменту,
віце–директора, двох начальників відділів, трьох
урядовців для особливих доручень (VI, VII, VIII класу),
трьох старших діловодів, чотирьох перекладачів, п’ятьох
діловодів, шістьох помічників діловода, реєстратора,
двадцятьох дипломатичних гінців, двадцяти одного
урядовця (11 – І рангу, 7 – ІІ рангу, 3 – ІІІ рангу).
Таким чином було визначено тогочасний штатний
розпис МЗС Української Держави, завізований в. о.
голови Ради міністрів, сенатором М. Василенком
та управляючим Міністерством закордонних справ
Д. Дорошенком, що й був затверджений гетьманом
П. Скоропадським [20].
Загалом, за моїми підрахунками, до праці в
Міністерстві закордонних справ Української Держави,
згідно з його штатами, мало бути залучено 171 особу,
а на утримання (заробітню платню) цих штатних спів
робітників передбачалося витратити кошти у такій про
порції: центральний апарат міністра – 222 тис. крб.,
канцелярія МЗС – 153 тис. 400 крб., загальний департа
мент МЗС – 343 тис. 600 крб., департамент чужоземних
зносин МЗС – 474 тис. 700 крб., а загалом – 1 млн.
193 тис. 700 карбованців. Іще 40 тис. крб. відповідно до
урядової постанови, затвердженої гетьманом 30 серпня
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1918 р. виділялося в розпорядження міністра закор
донних справ на заснування книгозбірні при МЗС [22].
Дещо згодом у складі МЗС з’явився Політичний
департамент у складі відділів: дипломатичного, полі
тичного, консульського і преси [41, арк. 9]. Протягом
існування Гетьманату частково набув окремих змін і
загальний штат усього міністерства (як номінальний,
так і фактичний). Відтак вже в середині літа 1918 р.
українське зовнішньополітичне відомство активізувало
свою роботу, що після перших місяців по гетьманському
перевороті й організації своїх дипломатичних пред
ставництв у Центральних державах намагалося «вис
лизнули» з обіймів німецько–австрійської геополітичної
опіки, яка більше походила на політику міжнародної
ізоляції Української Держави.
10 червня 1918 р. уряд ухвалив тимчасові штати
посольств і місій Української Держави [13; 15], а
14 червня було ухвалено Закон «Про посольства і місії
Української Держави» згідно з яким усі дипломатичні
представництва України за кордоном мали поділятися на
посольства І розряду та посольства ІІ розряду.
Штати посольства Української Держави І розряду
визначалися наступним чином: посол або посланник
чи уповноважений міністр (посада ІІІ класу із річною
зарплатнею у 24 тис. крб.), радник Посольства (посада
IV класу, 18 тис. крб. на рік), старший секретар (посада
V класу, 15 тис. крб. на рік), два секретаря (посада
VI класу, 12 тис. крб. на рік кожному), бухгалтер
(посада VII класу, 9 тис. крб. на рік), два старших
канцелярських урядовця (посада VIIІ класу, 9 тис.
крб. на рік кожному), два молодших канцелярських
урядовця (посада IХ класу, 6 тис. крб. на рік кожному),
два драгомана (посада VII класу, 9 тис. крб. на рік
кожному). Крім того, Посольствам І розряду мало
асигнуватися: 80 тис. крб. – на представництво послові,
посланникові або уповноваженому міністрові, 15 тис.
крб. – на канцелярські видатки, 15 тис. крб. – на оренду
помешкання послові, посланникові чи уповноваженому
міністрові, 20 тис. крб. – на винаймання помешкання
Посольству, 25 тис. крб. – на роз’їзди послові
(посланникові або уповноваженому міністру), 12 тис.
крб. – на роз’їзди радникові і секретарям (по 3 тис. крб.
кожному) та ще 33 тис. крб. – радникам, секретарям,
канцелярським урядовцям, бухгалтерам і драгоманові
на оренду помешкання (по 3 тис. крб. кожному).
Загалом же на утримання і видатки 12–ти співробітників
(дипломатів і службовців) Посольства Української
Держави І розряду передбачалося асигнувань на суму у
338 тис. крб. на рік [13; 15].
Штати посольства Української Держави ІІ розряду
визначалися
наступним
чином:
міністр–резидент
або повірений у справах (посада ІV класу із річною
зарплатнею у 18 тис. крб.), секретар Посольства
(посада VI класу, 12 тис. крб. на рік), драгоман або
перекладач (посада VII класу, 9 тис. крб. на рік). Крім
того, Посольствам ІІ розряду мало асигнуватися:
50 тис. крб. – на представництво міністрові–резидентові
або повіреному у справах, 10 тис. крб. – на оренду
помешкання міністрові–резидентові або повіреному у
справах, 10 тис. крб. – на винаймання помешкання місії,
12 тис. крб. – на канцелярські видатки, 10 тис. крб. –
на роз’їзди міністра–резидента або повіреного у
справах, 3 тис. крб. – на роз’їзди секретаря та ще
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6 тис. крб. – секретареві і драгоманові на оренду
помешкання (по 3 тис. крб. кожному). Загалом же на
утримання і видатки 3–х співробітників (дипломатів і
службовців) Посольства Української Держави ІІ розряду
передбачалося асигнувань на суму у 140 тис. крб. на рік
[13; 15].
При цьому радники Посольств, секретарі та
драгомани при призначенні на свої посади мали
отримувати одноразову допомогу в розмірі 2 тис. крб. на
екіпірування, а молодші канцелярські урядовці повинні
були виконувати також і обов’язки дипломатичних
кур’єрів [13; 15]. Варто додати, що 26 серпня
гетьман затвердив урядову постанову про додаткове
асигнування ще 80 тис. крб. на оренду помешкання в
Берліні Посольством Української Держави в Німеччині
[21], а 19 жовтня – Закон «Про зміну і доповнення
закону від 14 червня 1918 року про штати Посольств
Української Держави 1 і 2 розряду» [25]. Зокрема
було ухвалено асигнувати в рахунок річного бюджету
МЗС 230 тис. крб. «на заснування фонду для видання
дипльоматичним представникам Української Держави
за кордоном та всім урядовим особам в дипльоматичних
представництвах добових грошей в розмірі, який
встановляється для кожного представництва розпо
рядженням Міністра Закордонних Справ» [25].
Щодо Посольств І розряду зміни торкнулися однієї
з посад молодшого канцелярського урядовця, яку
було трансформовано у в посаду аташе Посольства з
зарахуванням її до дипломатичного корпусу, а особам,
які були би призначені на цю посаду, постановлялося
видавати одноразову допомогу на обмундирування в
розмірі 2 тис. крб. кожній. Щодо Посольств ІІ розряду
вищезгаданого закону, було вирішено «рахувати
складовою беззвідомною частиною річного утримання
тих урядових осіб, в розпорядження котрих вони
асигнуються» [25].
У розвиток попередніх ухвал 21 червня 1918 р.
гетьманом було затверджено урядову Постанову «Про
тимчасові дипльоматичні представництва Української
Держави і про асигнування 1,127.072 карбованців
26 коп. на їх утримання» [14]. Постановою, зокрема,
визначалося «аж до часу остаточної ратифікації
мирового договору вислати тимчасові дипльоматичні
представництва Української Держави до Німеччини,
Австро–Угорщини, Туреччини, Болгарії та Румунії» [14].
При цьому представництва у вказаних Центральних
державах зачислялися до першого розряду, а в Румунії –
до другого. Із зазначеної суми на утримання українських
тимчасових представництв виділялося до кінця 1918 р.:
у Німеччині – 270 тис. 83 крб. 33 коп. (від 16 березня);
в Австро–Угорщині – 243 тис. 822 крб. 23 коп. (від 15
квітня); у Туреччині – 260 тис. 122 крб. 20 коп. (від
27 березня); у Болгарії – 245 тис. 600 крб. (від часу
заснування); у Румунії – 107 тис. 444 крб. 50 коп. (від 6
квітня) [14].
Того ж дня, 21 червня, П. Скоропадський підписав
Наказ про створення посольств І розряду в Болгарії
і Туреччині [46, арк. 11] (в Німеччині та Австро–
Угорщині посольства вже існували з часів УНР).
10 липня 1918 р. послом до Істамбулу гетьманом
було призначено знаного в Україні адвоката О. Кіс
тяківського, а 18 липня послом до Софії – колишнього
очільника Генерального секретаріату міжнаціональних
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справ О. Шульгина [46, арк. 10]. Утім, через небажання
О. Кістяковського відбути до Туреччини, 21 жовтня
1918 р. новим послом до Істамбулу було вирішено
надіслати відомого політичного діяча М. Суковкіна [46,
арк. 3, 10; 53, арк. 24].
Німеччина де–юре визнала Українську Державу
2 червня 1918 р., а вже 10 червня 1918 р. керуючий
міністерством закордонних справ Д. Дорошенко на
засіданні Ради міністрів подав представлення «про
призначення на посади посланця при Берлінському
уряді й осібно – Германського Імператора барона
Штейнгеля». Офіційне призначення українського
посла у Берліні відбулося 21 червня 1918 р. відповідно
Постанови Ради міністрів про тимчасові дипломатичні
представництва. Гетьман П. Скоропадський затвердив
пропозицію Ради міністрів призначити послом до
Німеччини Ф. Штейнгеля [10, c. 95–124]. Офіційно
посада посла визначалася як «Надзвичайний посланник
і уповноважений міністр Української Держави при
цісарському правительстві в Німеччині» [52, арк. 36],
проте досить часто у дипломатичному листуванні
зустрічалися такі спрощені посадові назви як «пан
представник Української Держави в Берліні», «пан
представник Української Держави при цісарському
правительстві німецької держави» тощо [52, арк. 36].
Український посол в Німеччині отримував річну платню
на рівні членів уряду держави – 24 тис. крб., крім того,
йому асигнувалося також 80 тис. крб. представницьких
та 25 тис. крб. роз’їздних коштів [13]. Посол Української
Держави в Німеччині Ф. Штейнгель прибув до Берліна
1 липня 1918 р. й того ж дня дав інтерв’ю німецькій
газеті «Lokal Anzeiger». Вірчу ж грамоту з рук кайзера
Вільгельма ІІ Ф. Штейнгель отримав 9 листопада
1918 р., це була остання аудієнція в імператора
(28 листопада Вільгельм ІІ зрікся престолу).
Попри те, що ще за існування УНР на утримання
українського представництва в Німеччині (станом на
16 березня 1918 р.) мало б бути асигновано 270 тис.
083 крб. [33, c. 164], відповідні кошти надходили із
запізненням і в недостатній кількості. На перших
порах посольство винаймало квартиру у Берліні, на яку
урядом, за клопотанням Ф. Штейнгеля й з пропозиції
міністра фінансів А. Ржепецького, 23 липня 1918 р.
було збільшено відпуск коштів до 65 тис. крб. [37,
арк. 128–130]. Ще перебуваючи у Києві, Ф. Штейнгель
почав перейматися про придбання у Берліні нового
більш пристойного приміщення для посольства в
найдорожчому кварталі Берліна в районі Тіргартена
[52, арк. 19]. Тож, аби не витрачатися на прокат
мебльованого будинку, посол звернувся до міністра
закордонних справ із пропозицією «про асигнування
250.000 крб., поверх асигнованих раніше 50.000 крб.,
на придбання обстановки для посольського дому і
Посольства з тим, щоб ця сума висилалась по третинам
року» [52, арк. 19]. Зрештою, будівлю для українського
посольства було придбано за загальну суму в 1 млн.
марок на вулиці Kronprinz–Ufer, 10 у німецькій столиці
[52, арк. 48].
Пам’ятаючи позицію Ф. Штейнгеля щодо свого
бачення підходів до формування персонального складу
посольських працівників, яку сьогодні кваліфікували
би як принцип «фахової підготовки і державного
патріотизму», міністр закордонних справ Д. Дорошенко
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прийняв аргументи новопризначеного посла, але, разом
з тим, зауважив і на тому, що представники Української
Держави повинні представляти не тільки українську
державність, але й українську національність. Отже,
виходячи з комплексу вищевказаних критеріїв,
дипломатичні службовці, на його думку, мали би бути не
лише гарними фахівцями своєї справи, а й патріотами
України.
Тож, саме з об’єднання усіх цих вимог, Ф. Штейн
гелем й було сформовано штати посольського пред
ставництва Української Держави в Німецькій імперії,
коли частину дипломатичних службовців, залучених
до роботи посольства за часів УНР було залишено,
а частину оновлено [31, c. 270–271]. У підсумку
особистий склад посольства Української Держави
в Берліні на чолі з Ф. Штейнгелем набув такої
конфігурації: 1) Іванов Олександр (радник посольства),
2) Товстоліс Іван (старший секретар), 3) Ланін Віктор
(секретар), 4) Павлович Юрій (старший канцелярський
урядовець), 5) Коваленко Антін (старший канцелярський
урядовець), 6) Давидів Денис (молодший канцелярський
урядовець), 7) Свінціцький Василь (перекладач),
8) Круль Мориц (зверхштатний канцелярський урядо
вець по вільному найму), 9) Федоренко Павло (особис
тий секретар), 10) Кулаковський Анатолій (урядовець
особистих доручень при міністрі; супроводжуючий
посла до Берліна), 11) барон Штейнгель Володимир
(син посла), 12) Коваленко Альма (дружина старшого
канцелярського урядовця), 13) Мельниченко Афанасій
(лакей пана посла) [51, арк. 26].
Пізніше, вже на еміграції, міністр закордонних
справ критикував Ф. Штейнгеля через те, що склад
нового посольства був сформований не за національною
ознакою, позаяк співробітники, обрані Ф. Штейнгелем,
хоча й сумлінно виконували свої обов’язки, набули
в Німеччині характеристики, що вони «росіяни з
українського посольства» [31, c. 271]. На подібні закиди,
в тому числі й щодо власної особи, посол відповідав,
що «знайомити з Україною повинні спеціалісти,
суспільство, лекції, книги та ін., я готовий допомагати,
але мої обов’язки, як я розумію, зміцнити Державу,
підняти її престиж і зміцнити ті дружні відносини, які
повинні бути між Україною та іншими державами,
головним чином Німеччиною» [54, арк. 47].
У цілому ж Посольство справно виконувало свої
безпосередні завдання не лише в Німеччині, а й
підтримувало гарні зв’язки з дипломатами нейтральних
держав (Іспанії та Нідерландів) [11, c. 219] та сприяло
налагодженню дипломатичних відносин Фінляндії
й Грузії з Українською Державою [34, c. 203]. Чи не
одразу по прибуттю Ф. Штейнгеля у Берлін, його
відвідали високопосадовці дипломатичних місій Іспанії
князь Ф. Радзивілл, представник Фінляндії доктор
Г. Гуммерус і Е. Шифф, італійський посол (як приватна
особа), колишній посол Росії в Японії, потім у Вашинг
тоні, барон Розен [52, арк. 10].
21 червня 1918 р. відбулося також і офіційне
призначення В. Липинського до Відня послом Україн
ської Держави в Австро–Угорщині. Посольство, персо
нально сформоване В. Липинським, відбуло до столиці
монархії Ґабзбургів у складі: князь І. Токаржевський–
Карашевич (радник посольства), В. Полетика (старший
секретар), М. Біленький (секретар), С. Ванькович (аташе),
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А. Жук (відповідальний у справах українців–репатріан
тів і військовополонених) та ін. Посольство прибуло
до Відня 30 червня 1918 р. і зупинилося в готелі
«Брістоль». За п’ять днів міністр закордонних справ
Австро–Угорщини граф Буріан прийняв з рук українсь
кого посла В. Липинського вірчу грамоту [36, с. 128].
Між тим, 22 червня 1918 р. Рада міністрів ухвалила
Постанову «Про призначення ґенеральних консулів
до Москви і Петрограду та 10 консульських агентів
1 розряду і 20 – 2–го до інших міст радянської Росії».
Усі претенденти, частина яких закінчила спеціальні
Консульські курси, мусили пройти іспит на знання
іноземних мов та співбесіду в Комісії в цілях намічення
кандидатів на консульські посади під головуванням
члена Ради міністра МЗС Української Держави
І. Красковського (перше засідання Комісії відбулося 1
липня).
Невдовзі, 1 липня 1918 р., на нараді з питання роз
поділу консульських представників на чолі з І. Крас
ковським було обговорено й ухвалено рішення про
негайну потребу у скасування чинного за Центральної
Ради колишнього імперського законодавства щодо
дипломатичної служби й у необхідності розробки і
прийняття правових засад консульської служби та,
зокрема, нового консульського статуту («консульського
закону») [49, арк. 1].
Як наслідок згодом було створено міжвідомчу
комісію щодо розробки відповідних проектів, в
основу яких було покладено програму очільника
юридичного відділу Департаменту чужоземних зносин
МЗС В. Оренчука. Комісія від другої половини липня
до грудня 1918 р. провела 15 засідань і виробила
низку документації та проектів. Для розроблення
консульського статуту у вересні було створено окрему
підкомісію, яку очолив В. Оренчук (до її складу увійшли
представник Міністерства торгу і промисловості
А. Болобан, Міністерства юстиції – А. Сосунов, МЗС –
Маслов), яка станом на 11 грудня розробила проект
Консульського статуту («Загального статуту для
українських державних консулів»)1. Статут так і не було
прийнято і не затверджено гетьманом через повалення
14 грудня 1918 р. влади П. Скоропадського і краху
Української Держави.
Значним здобутком гетьманського уряду і правовим
підґрунтям для полегшення надважкої у ті буремні
часи роботи українських дипломатичних представництв
стало ухвалення Радою міністрів й затвердження 2
липня П. Скоропадським Закону «Про громадянство
Української Держави» [15; 32; 48, арк. 7–9]. Важливим
актом в інституційному і правовому оформленні
державної служби в Україні стало візування главою
держави 24 липня Закону «Про порядок призначення
осіб на урядову службу», що слугував додатком до ст.3
конституційних Законів «Про тимчасовий державний
устрій Української Держави» [17].
4 липня 1918 р. гетьманом було затверджено Закон
«Про установлення посад військово–морських аґентів в
складі посольств Української Держави». Ним, зокрема,
було установлено запровадити у складі українських
1
Докладніше дивіться у праці І. Матяш «Українська
консульська служба 1917–1923 рр. як державний інститут:
становлення, функціонування, персоналії» [35, c. 84–91].
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посольств в Німеччині, Австро–Угорщині та Румунії
посади військово–морських аґентів. Кожному з них
визначалося річне утримання у 12 тис. крб., а також
мали бути виділені кошти на роз’їзди (3 тис. крб.), на
винаймання помешкання (3 тис. крб.), а також на оплату
щорічної зарплатні (по 6 тис. крб.) для призначеного в
розпорядження кожного військово–морського аґента
писаря [16]. Відповідно до вищевказаного закону,
10 серпня гетьманом було законодавчо затверджено
призначення військово–морського аґента також і у складі
посольства Української Держави в Туреччині [18].
Того ж дня П. Скоропадський затвердив Закон «Про
встановлення посад військових аґентів Української
Держави при посольствах і про штати їх», згідно з
яким при українських посольствах у Берліні (Німеччина)
та Відні (Австро–Угорщина) запроваджувалися посади
військових аґентів І розряду, а при посольствах у
Бухаресті (Румунія), Софії (Болгарія), Берні (Швейцарія)
та Істамбулі (Туреччина) – ІІ розряду [19]. Кожен
військовий аґент І розряду (при посольстві в Німеччині
й при посольстві в Австро–Угорщині) прирівнювався за
військовим рангом до «отамана бригади» й мав річне
утримання у сумі в 16 тис. 200 крб. (10 тис. 800 крб. –
основне й 5 тис. 400 крб. – додаткове утримання).
Військові ж аґенти ІІ розряду (себто при посольствах
в Румунії, Болгарії, Швейцарії та Туреччині) прирів
нювалися за військовим рангом до полковників й мали
отримувати щорічно 14 тис. 400 крб. кожен (9 тис.
600 крб. – основне й 4 тис. 800 крб. – додаткове
утримання).
Крім цього військові аґенти мали одержувати по
300 крб. кожен на передплату часописів і журналів та по
500 крб. «підйомних» одночасово. Передбачалося також,
що військовим аґентам на перший рік служби мало б
виділятися іще по 3 тис. крб. «на купівлю вільної одежі»
(у два терміни: 1 тис. 500 крб. при прибутті за місцем
призначення й стільки ж – після півроку служби). У
випадкові службових роз’їздів за кордоном вони (або
їхні заступники) отримували аванс у 2 тис. крб. (в
рахунок платні за дійсну вартість проїздних квитків 1–го
класу (в т.ч. авансом по 400 крб. і по 15 крб. добових).
Військові аґенти мали вільно користуватися посо
льськими «помешканнями з обстановкою, видатками
на канцелярські потреби, пишучою машинкою, писа
рями, курєрами та автомобілями» [19]. У випадку
ж неможливості таких послуг, аґенти могли б одер
жувати додатково щорічно ще 12 тис. 900 крб. з
яких визначалося: 3 тис. крб. – на оренду квартири з
меблюванням, 1 тис. 200 крб. – на канцелярські видатки,
3 тис. 600 крб. – на наймання писаря, 3 тис. 600 крб. –
на кур’єра, 1 тис. 500 крб. – на купівлю пишучої
машинки.
Таким чином загальна передбачувана сума утри
мання шістьох військових аґентів при посольствах
Української Держави в Берліні (Німеччина), Відні
(Австро–Угорщина), Бухаресті (Румунія), Софії (Бол
гарія), Берні (Швейцарія) та Істамбулі (Туреччина) мала
сягнути 204 тис. 600 крб. бюджетних коштів на рік.
4 липня 1918 р. гетьман також затвердив ухвалений
Радою міністрів Закон «Про заклад Ґенеральних
Консульств і Консульських Агентств по–закордоном»
[16]. Перш за все йшлося про закладання Ґенеральних
консульств Української Держави в Петрограді та
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Москві. У кожному з Ґенконсульств мало працювати
два штатних дипломатичних співробітника: ґенеральний
консул (посада V класу із річним утриманням у
15 тис. крб.) та секретар (посада VІІІ класу із річним
утриманням у 7 тис. 200 крб.). На оренду помешкання
консульствам виділялося на рік: у Москві – 6 тис. крб.,
у Петрограді – 4 тис. крб. Ще 4 тис. крб. асигнувалося
кожному з цих Ґенконсульств на роз’їзди та інші
витрати, а також по 8 тис. крб. річно – на утримання
канцелярії.
Законом також вказувалося закласти 30 консуль
ських аґенств (10 – першого і 20 – другого розрядів)
в місцях, за вибором міністра закордонних справ
й по узгодженню з міністрами фінансів і торгу
та промисловості. Міністрові закордонних справ
також надавалося право «призначати осіб на посади
Консульських Аґентів і визначати, в залежності від
величини української кольонії, якого розряду Аґенство
повинно бути закладено в тому, чи иншому пункті»
[16]. Так само на розсуд очільника МЗС покладалося
призначення на посади секретарів та консульських
аґентів ІІ розряду. До того ж посади консульських
аґентів І розряду не могли бути об’єднані з жодною
іншою службою в урядових чи приватних інституціях.
Штатних консульських дипспівробітників визначалося
у дві особи: консульський аґент і секретар. Утримання
і посадова класифікація різнилися в залежності від
розряду Аґенства. В установах І розряду консульський
аґент мав VI посадовий клас із утриманням у 9 тис.
крб. на рік, а секретар – ІХ клас посади із річною
платнею у 6 тис. крб. В інституціях же ІІ розряду посада
консульського аґента відповідала VIІ класу з річним
утриманням у 6 тис. крб., а секретаря – ІХ класу з
оплатою у 4 тис. 500 крб. на рік. На оренду помешкання
консульствам асигнувалося: в Москві – 6 тис. крб., а
в Петрограді – 4 тис. крб. на рік. На роз’їзди та інші
витрати кожному консульству виділялося щорічно
по 4 тис. крб., а на утримання канцелярії: по 4 тис.
крб. – для консульских аґентств І розряду та по 3 тис.
600 крб. – для консульских аґентств ІІ розряду.
При ґенеральних консулах та при консульських
агентах установлювалися й позаштатні посади
радників. Претендентів на службу радниками обирали
самі консули та агенти серед «поважних Українців,
що проживають в місцях перебування Консульств чи
Аґенств», проте затверджував кандидатури та визначав
чисельність радників при кожному Консульстві чи
Агенстві виключно міністр закордонних справ [16].
Відповідною ж урядовою Постановою «на утри
мання Ґенеральних Консулів і Консульських Аґентів
Української Держави по за межами України на
територіи бувшої Російської Імперіи, згідно з штатами,
які затверджені 4 липня 1918 року» було асигновано
321 тис. 255 карбованців [18].
Вже 20 липня 1918 р. своїм наказом гетьман
затвердив консульським аґентом 1–го розряду в Тифлісі
О. Кулінського [38, арк. 114; 39, арк. 143]. 22 липня були
призначені ґенеральними консулами (від 5 липня) у
Москві О. Кривцов та у Петрограді С. Веселовський, а
також дістали посади: консульського аґента І розряду в
Самарі – О. Багрій, в.о. консульського аґента І розряду
в Харбіні – П. Твардовський, консульського аґента
ІІ розряду в Самарі – І. Яковлєв, в.о. консульських
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аґентів ІІ розряду в Казані – П. Бочила та в Омську –
п. Адамович [43, арк. 142]. Від 9 липня на посаду
радника Ґенерального консульства Української Держави
в Москві було зараховано присяжного повіреного
П. Забілу (Забєлло) [43, арк. 143].
15 серпня наказом Міністерства закордонних
справ «Про заснування нових консульських аґентств»
управляючий МЗС Д. Дорошенко, по згоді з міністрами
торгу і промисловості та фінансів, наказав заснувати
консульські представництва Української Держави
(номінально з 4 липня) І розряду у 10 містах та
ІІ розряду у 20 містах колишньої Російської імперії
[23]. Йшлося, зокрема, про заснування консульських
представництв у містах: Мінську, Вільно, Ризі,
Ґельсінгфорсі, Самарі, Новочеркаську, Тифлісі, Батумі,
Омську і Ташкенті (І розряду), Ново–Ніколаєвську,
Казані, Царицині, Астрахані, Ставрополі, Нижньому
Новгороді, Саратові, Катеринбурзі, Орші, Вороніжі,
Курську, Пензі, Баку, Семипалатинську, Бійську,
Хабаровську, Владивостоці, Іркутську, Архангельську
і Бухарі (ІІ розряду). Вже наступного дня на посаду
консульських агентів І розряду у Мінськ було призна
чено А. Квасницького (працював там як тимчасовий
консул з 1 травня) [34, c. 147–148], до Батума – Є. За
сядька (з 4 липня), до Самари – О. Багрія (з 5 липня),
до Омська – п. Адамовича (з 18 липня), до Тифлісу –
О. Кулинського (з 20 липня), у Ташкент – І. Лось–
Коліндзяна (з 4 липня), до Ґельсінфорсу – П. Сливенка
[44, арк. 23], у Новочеркаськ – В. Міщенка [44,
арк. 25]. Виконувачами обов’язків консульських аген
тів ІІ розряду в Казані було призначено П. Бочила,
у Саратові – І. Яковлєва, в Орші – К. Ільченка [44,
арк. 22], агентами ІІ розряду до Царицина – П. Пере
печая, а до Пензи – Ф. Богдановського [44, арк. 23].
В цілому до кінця жовтня 1918 р. було номі
нально започатковано та законодавчо–нормативно
зафіксовано такі консульські установи на теренах
колишньої імперської Росії: Ґенеральні консульства
в Москві (ґенконсул О. Кривцов) і в Петрограді (ґен
консул С. Веселовський); консульські аґентства І роз
ряду в Мінську (А. Квасницький), П’ятигорську
(Ф. Борщинський), Ґельсінфорсі (П. Сливенко), Самарі
(О. Багрій), Новочеркаську (В. Міщенко), Тифлісі
(О. Кулинський), Батумі (Є. Засядько), Омську (Ада
мович), Ташкенті (І. Лось–Коліндзян), Новоніколаєвську
(Й. Суховерський); консульські аґентства ІІ розряду
у: Ризі (Н. Бендеровський), Казані (П. Бочило),
Царицині (П. Перепичай), Саратові (І. Яковлєв), Орші
(О. Пожар), Пензі (Ф. Богдановський) [47, арк. 1],
Харбіні (П. Твардовський), Тамбові (Л. Успенський),
Орлі (М. Лютий–Лютенко,), Калузі (Ф. Степаницький),
Нижньому Новгороді (віце–консул Г. Колосовський),
Ржеві (уповноважений М. Демчук), Воронежі (упов
новажений Я. Сєнчик), Рязані (уповноважений П. Чирко)
[35, с. 144].
28 жовтня Рада міністрів Української Держави
ухвалила представлений МЗС законопроект про
консульські штати, в якому п. 6 містив норму про те, що
«всі суми, передбачені в штатах консульських установ,
виплачуються в тій валюті, де консульство має осідок,
по курсу визначеному розпорядженням Міністерства
фінансів за погодженням із Міністерством торгу і про
мисловості та МЗС» [33, с. 166].
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Проте практичного відкриття вищезгаданих кон
сульських представництв влітку 1918 р. насправді
не відбулося. Їхня діяльність, штати і фінансування
почали закладатися лише з 1 вересня 1918 р., а відпо
відний Закон «Про утворення нових консульських
установ Української Держави та асигнування
832.766 карб. на їх утримання» був затверджений
гетьманом П. Скоропадським тільки 6 листопада
1918 р. (при цьому скасовувався попередній закон від
4 липня 1918 р.). Новий закон вступив в силу з дня
офіційного оприлюднення (тобто – 19 листопада [27])
і встановлював чотири типи консульських установ:
Ґенеральні консульства, консульства, віце–консульства та
консульські аґентства.
Відтак із загальної асигнованої суми (832 тис.
776 крб.) на утримання консульських установ із
1 вересня по 31 грудня 1918 р. призначалося 676 тис.
109 крб. З них: 15 тис. крб. – на річну заробітну плату
консула; 9 тис. крб. – секретаря (VI клас); на одноразову
виплату під час призначення в розмірі двомісячного
окладу: 2 тис. 500 крб. – консулові та 1 тис. 500 крб. –
секретареві; на оплату оренди приміщення для
консула та консульства – 10 тис. на рік; одноразово на
умеблювання канцелярії – 4 тис. крб.; на формування
бібліотеки – 1 тис. крб.; на утримання службовців
канцелярії, вартівників, кур’єрів, на канцелярські
витрати – загалом 15 тис. крб. [42, арк. 25]. Ще 56 тис.
667 крб. асигнувалися на відрядження консульських
працівників.
При
Ґенеральних
консульствах,
консульствах
та віце–консульствах Української Держави наказом
міністра закордонних справ могли призначатися
радники з окремих питань без утримання. Міністру
також надавалося право призначати на допомогу
ґенеральним консулам та консулам в особливо значних
випадках віце–консулів поза затвердженими штатами.
Разом з тим встановлювалися ліміти спеціального
фонду, з якого рішенням міністра закордонних справ
на нагальні потреби могли видаватися певні суми, а
саме: для ґенеральних консульств – 7 тис. 200 крб. на
рік; для консульств – 5 тис. крб.; для віце–консульств –
3 тис. крб.; для консульських аґентств – 2 тис. 500 крб.
Крім того, підпунктом 17–м пункту 3–го закону від
6 листопада було визначено утворити 25 консульських
установ Української Держави, зокрема, «на Кавказі –
Ґенеральне консульство в Тифлісі та віце–консульства в
Баку, Єревані та Батум–Поті» [27].
Гетьман та його урядовці передбачали можливість
поразки Німеччини та її союзників у Світовій війні.
Саме тому перші спроби встановити контакти з
нейтральними державами, а через них з представниками
Антанти розпочалися з українського боку ще влітку
1918 року. Тоді офіційному Києву вдалося заслати
свого представника до Швейцарії, який повернувся
в Україну з листом від швейцарського міністра
закордонних справ Лярді із пропозицією вступити у
ділові зносини. Швейцарія пропонувала також прислати
до неї українського представника й обіцяла надіслати
свого до Києва. Зацікавленість у співпраці з Україною
виявили й швейцарські торговельно–промислові кола.
Д. Дорошенко писав, що головним на той час завданням
української політики було «визволення з–під опіки
наших союзників, німців та австро–угорців». Водночас,
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використовуючи «поміч Німеччини (як найсильнішої
з держав, що підписали Берестейський договір), доки
це нам буде потрібно, старатись якомога швидше стати
на власні ноги й тоді вийти з–під опіки Німеччини... і
визволитися від присутності на українській території
австро–угорських військ» [30, с. 129; 31, с. 17].
Окрім того гетьманський міністр закордонних справ
прагнув домогтися від Німеччини сприяння у питанні
«допуску представників самостійної України на
мировий конгрес» [12, с. 151]. Тож гетьман та члени
його уряду передбачали можливу поразку Німеччини у
Першій світовій війні й тому увага приділялася також
встановленню дипломатичних відносин з нейтральними
державами, а вже через них – з державами Антанти [4,
c. 120].
7 жовтня 1918 р. тимчасовим виконувачем обов’язків
ґенерального консула в Цюриху було призначено
О. Вілінського [44, арк. 95], а вже 8 жовтня гетьман
затвердив ухвалений Радою міністрів Закон «Про
засновання дипльоматичного представництва в Швай
царії й про асигнування 32.277 карбованців на його
утримання» [24]. Представництво засновувалося з
10 жовтня й зачислялося до ІІ розряду посольств
Української Держави1. Кошти ж на його утримання
(32 тис. 277 крб. 56 коп.), згідно із законом про штати
посольстві від 14 червня 1918 р., виділялися до кінця
поточного (1918–го) року. Консулом у Женеві згодом
став Є. Сокович.
Того ж 8 жовтня гетьманом було затверджено
урядовий Закон «Про заснування дипломатичного пред
ставництва в Фінляндії» (ІІ розряду) з 15 вересня
1918 р. й про асигнування з цією метою в розпо
рядження міністра закордонних справ 44 тис. 833 крб.
на поточний рік [24]. Постановою ж Ради міністрів
«Про утворення дипломатичного представництва
Української Держави в Польщі», яка була затверджена
П. Скоропадським 19 жовтня, асигнувалося 31 тис.
222 крб. на заснування диппредставництва ІІ розряду
посольств2 у цій країні з 20 жовтня 1918 року [26].
Шукаючи шляхів до порозуміння з Антантою геть
манський уряд, відрядив дипломатичних представників
не лише до нейтральних країн Скандинавії, до
Швейцарії та Румунії, а також у Вашингтон, Париж,
Ясси. Так, призначивши 16 жовтня послом до Франції
М. Могилянського, МЗС Української Держави в листі
до міністра закордонних справ Французької Республіки
повідомляло: «Бажаючи встановити зв’язки дружби
й поваги між шляхетним французьким народом та
народом України, які обидва є друзями свободи й
порядку, Уряд Української Держави вирішив послати до
Франції Надзвичайну Дипломатичну Місію.
З метою зав’язати переговори з цього приводу і
встановити прямі дипломатичні відносини пан Микола
Могилянський був призначений Головою вищезгаданої
Місії та Уповноваженим у Справах Української Держави
при Уряді Французької Республіки» [50, арк. 5].
У цей час Рада міністрів оголошує про нейтралітет
України, а її голова Ф. Лизогуб 16 жовтня 1918 р. у
1
24 січня 1919 р. українське представництво в Швейцарії
було зачислено до І розряду [2].
2
26 січня 1919 р. українське представництво у Польщі було
зачислено до І розряду [1].

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

бесіді з представниками преси оголосив: «Український
уряд заявляє, що він буде усіляко боротися із усіма
виявами ззовні, котрі були б спрямовані до порушення
нейтралітета України» [12, c. 151]. Наступного дня,
17 жовтня 1918 р., Австро–Угорська імперія розпалася
й перетворилася на «Союз Держав», Німеччина ж вже
неспинно рухала до революції й до остаточної поразки
у світовій війні.
Дипломатичне представництво в Швейцарії набуло
за таких обставин надзвичайної ваги і значення
для України оскільки могло стати трампліном для
встановлення нових зв’язків з країнами Антанти.
Завдяки зусиллям Є. Лукасевича та Ф. Штейнгеля
й за посередництвом дипломатичних представників
нейтральних держав (Іспанії та Нідерландів) вдалося
встановити контакти з державними колами країн
Антанти й з’ясувати можливість їх згоди на переговори
з українським урядом. Ось чому 22 жовтня 1918 р.
Д. Дорошенко виїхав з Києва до Берліна [28, c. 54],
а звідти – до Швейцарії, куди його запросив через
українського представника в Берні італійський прем’єр–
міністр В. Е. Орландо [29, c. 58].
15 листопада 1918 р. гетьман П. Скоропадський
ухвалив призначення на посаду консула Української
Держави у Мюнхені В. Оренчука [51, арк. 24]. Низку
консульських представництв уряд планував заснувати у
Болгарії та Туреччині, а саме: ґенеральні консульства в
Софії та Істамбулі, віце–консульства у Варні, Салоніках,
Смірні й консульства в Бургасі, Трабзоні, Бейруті,
Багдаді та Єрусалимі [40, арк. 100], проте здійснити
ці наміри не вдалося через фінансові проблеми й
швидкоплинне падіння Української Держави у формі
Гетьманату.
З липня 1918 р. ґенеральним консулом України
в румунські Ясси було призначено К. Чоботаренка
(в середині листопада його було відкликано), а віце–
консулом до Ґалацу – С. Білецького [45, арк. 49; 47,
арк. 12, 18]. Разом з тим, попри червневе рішення про
заснування посольства ІІ розряду в Бухаресті, гетьман
та уряд Української Держави не поспішали втілити це
рішення у життя, натомість Київ розгорнув торговельну
війну та економічно–транспортну блокаду проти Румунії
через анексію нею Бессарабії. Після ж поступок з
боку Румунії, що потерпала від продовольчої кризи
й блокади та прибуття в середині вересня до Києва
королівської дипломатичної місії на чолі з заступником
міністра закордонних справ К. Концеску, 11 жовтня
П. Скоропадський затвердив склад надзвичайної
дипломатичної місії до Румунії на чолі з генералом
В. Дашкевичем–Горбацьким [46, арк. 5].
За час існування Української Держави посольства
І розряду діяли і були засновані в Німеччині (Ф. Штейн
гель) [5], Австро–Угорщині (В. Липинський) [9, c. 153–
185], Туреччині (І. Суковкін) та Болгарії (О. Шульгин),
а також посольства ІІ розряду – у Швейцарії та
Фінляндії [33, c. 177–230]. Дипломатичні місії Україн
ської Держави були надіслані до Румунії, Швеції,
Норвегії, Польщі, Грузії [7], Азербайджану, Кубані,
Дону; посланці до Франції (М. Могилянський) та
Великобританії (І. Коростовець) дізналися про падіння
Гетьманату в дорозі до держав призначення. Загалом
же за час існування Гетьманату П. Скоропадського
Українська Держава мала 11 дипломатичних і близько
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50 консульських представництв у 22 країнах, а на
своїй території – 12 дипломатичних і 42 консульські
представництва з 24 держав.
Фактично за сім з половиною місяців існування
Гетьманату відбулася інституціалізація вітчизняної
дипломатичної і консульської служб сучасного зразка,
а законодавчі та нормативно–правові акти, розроблені у
1918 році, стали підґрунтям для діяльності українського
МЗС та дипломатичних представництв і в подальші
роки, зокрема за Української Народної Республіки, та
є нині історико–правовою спадщиною з державного
управління та дипломатичної служби України.
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Організаційні засади освіти
національних меншин на території
Волинського воєводства
в першій половині 1920–х рр.
Розглядається питання організації освітнього процесу національних
меншин на території Волинського воєводства в період «національної
демократії» Другої Речі Посполитої. Розкрито питання освітньої політики
уряду «ендеків» та сутність освітніх законів С. Грабського 1924 р. Автором
проілюстровано перебіг шкільного плебісциту та подальша доля двомовних –
«утраквістичних шкіл» та їх вплив на розвиток освіти національних меншини.
У статті відображаються основні тенденції розвитку національної освіти
найбільших меншин Волинського воєводства, а саме – українців, євреїв, росіян,
німців та чехів. Висвітлено головний зміст освітньої політики польського
уряду на території Волинського воєводства на початку 1920–х рр. Автором
подається дослідження провідних тенденцій розвитку та функціонування
навчальних закладів, де у той час здобували спеціальну освіту діти національних
меншин. З’ясовано місце сфери освіти у системі реалізації державної політики
Польської держави в першій половині 1920–х рр.
Ключові слова: освіта, закон, Друга Річ Посполита, Волинське воєводство,
національні меншини, шкільництво.

Євроінтеграційний поступ України актуалізує
питання реформування державної освіти за світовими
стандартами, що є одним з найголовніших завдань
національного розвитку. Ефективне розв’язання числен
них проблем системного характеру, що накопичились
у цьому секторі впродовж усього періоду існування
незалежної України, потребує вивчення досвіду
освітньої політики європейських держав, зокрема в
царині освіти національних меншин. У цьому контексті
значний інтерес становить Польща. Зокрема, у Другій
Речі Посполитій на території Волинського воєводства
проживала велика українська, німецька, російська та
чеська меншини. З огляду на той факт, що Україна, як
і Польща, є багатонаціональною державою, вивчення
проблеми освіти національних меншин є актуальним та
становить значний практичний інтерес.
Особливості впровадження національної політики
Другої Речі Посполитої в галузі шкільництва у східних
воєводствах Польщі досліджували А. Венгер та
О. Цимбалюк. Етнічний компонент шкільної освіти
Західної України в міжвоєнний період проаналізував
В. Гулай, який простежив характер і форми міжетнічної
комунікативної
взаємодії
української,
польської,
єврейської та чеської спільнот в питаннях доступу
до освітнього ресурсу. Важливими для розуміння
специфіки польської освітньої політики на Волині
в 1921–1939 рр. є публікації В. Панасюка, в яких
розвиваються аспекти шкільної освіти національних
меншин та діяльності утраквістичних шкіл. Попри
наявність значного наукового доробку у цій царині
наслідки політики уряду «ендеків» для розвитку
освіти національних меншин на теренах Волинського
вивчено недостатньо. Тож заповнення існуючої наукової
прогалини є метою даної наукової статті.
Питання освіти та культури національних меншин
зайняло вагоме місце у внутрішній політиці Другої Речі
Посполитої, зокрема в діяльності уряду «ендеків», який
з грудня 1923 р. очолив В. Грабський [18, c. 573]. Для
реалізації положень своїх державницьких переконань
(зокрема курсу на створення мононаціональної держави)
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урядом була створена комісія експертів, яка увійшла в
історію під назвою «Комісія чотирьох». Її учасниками
стали представники політичних сил як лівої, так і правої
орієнтації. Ідеї правого крила відстоював брат прем’єра,
Міністр віросповідань і освіти С. Грабський. Підготовка
низки законодавчих актів повинна була стати основою
для проведення широкомасштабної асиміляційної
політики серед національних меншин на приєднаних
територіях і сприяти процесу полонізації місцевого
населення багатонаціональної Другої Речі Посполитої.
Це безпосередньо стосувалося і галузі освіти, яка була
обрана одним з інструментів реалізації цієї політики.
Найважливішим кроком на шляху полонізації освіти
стало ухвалення 31 липня 1924 р. закону «Про деякі
положення організації шкільництва» [12], дія якого
розповсюджувалась на територію чотирьох воєводств:
Львівського, Станіславського, Тернопільського і Волин
ського.
Відповідно до цього документу, польська мова
«визнавалася єдиною, обов’язковою для всіх держав
них органів та установ самоврядування» [12]. В
подальшому на його основі мав відбуватися процес
повної полонізації шкіл, а також паралельна ліквідація
«української проблеми» впродовж 25 років на території
всієї Польської держави. Основним типом державної
школи у Другій Речі Посполитій проголошувалась
двомовна або утраквістична школа [12]. Закон також
передбачав проведення шкільних плебісцитів, під час
яких батьки дітей шкільного віку шляхом подання
відповідних декларацій обирали школу, в якій вони
хотіли навчати своїх дітей. Процедура проведення
плебісцитів мала відбуватися щорічно, проте, досить
часто після набуття статусу утраквістичної школи прове
дення плебісцитів припинялось або вони проводились
дуже рідко.
Перший плебісцит, який відбувся у 1925 р.,
закінчився
поразкою
українського
національного
шкільництва. Його аналіз демонструє механізм витіс
нення українських шкіл з системи початкової освіти в
Другій Речі Посполитій.
Так, за положенням вищезгаданого закону, навчання
у школі з українською мовою відбувалося з урахуванням
кількох умов. Перш за все, кількість українського
населення на опитаній території повинна була становити
від 25% усіх мешканців регіону. По–друге, батьки не
менше як 40 учнів мали подати відповідні прохання
щодо мови навчання до шкільної адміністрації [12].
У випадку ж, коли батьки 20 учнів бажали навчати
дітей польською мовою, такій школі відразу надавали
статус двомовної або ж утраквістичної. Таким чином,
один польський голос фактично прирівнювався до
двох українських. У всіх інших випадках школа
перетворювалася на польську [16, c. 24]. З допомогою
цього механізму з системи початкової школи витіс
нялись не лише українські, а й інші національні школи.
Організація навчального процесу у двомовних
школах була підпорядкована швидким темпам поло
нізації молоді. Перед утраквістичними навчальними
закладами ставилися два головних завдання: сформувати
вірнопідданий світогляд у підростаючого покоління
та дати йому ґрунтовні знання польської мови. Тому
у двомовних школах обов’язковими навчальними
предметами були польська мова та польська історія
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[14, c. 115]. Крім того, обов’язковим предметом
для викладення в усіх загальноосвітніх закладах,
професійних та вчительських семінаріях залишалася
релігія. Згідно до законодавства, одна частина
навчальних предметів у таких школах мала викладатися
польською мовою, інша – мовами національних меншин,
але попри це, більшість предметів у загальноосвітніх
закладах викладалася польською мовою. Важливим
є той факт, що в утраквістичних школах працювали
переважно вчителі–поляки, які погано знали українську
мову або й взагалі не володіли нею та не мали
відповідної фахової підготовки, що відображалося як на
якості, так і на результатах навчання школярів.
Усього ж за період так званого адміністративного
утраквізму 1922−1924 рр. кількість двомовних почат
кових шкіл на Волині зросла з 89 до 145, що складало
8% від загальної кількості. Натомість число польських
шкіл збільшилось із 543 до 682 (або ж із 48 до 68%) [11,
с. 265]. Вказані факти дозволяють зробити висновок,
що цей шкільний закон досяг свого призначення та
цілком відповідав проголошеній «ендеками» політиці
національної асиміляції.
Політика уряду «ендеків» мала значний вплив
на розвиток нових тенденцій в освіті національних
меншин. Зокрема це стосується Волинського воєвод
ства, більшість населення якого становили представники
національних меншин. Згідно до перепису населення
1921 р. переважну кількість населення у регіоні
становили українці (983 596 осіб з 1 437 907 усіх
жителів воєводства). Другою за чисельністю націо
нальною групою були поляки 240 922 осіб, євреї –
151 744 осіб, німці – 24 960 осіб, чехи – 25 405 осіб,
росіяни – 9 450 осіб [5, c. 62]. Маємо констатувати, що
вказана реформа дала значний імпульс для розвитку
приватного шкільництва національних меншин.
Архівні матеріали не дозволяють знайти дані, що
підтверджують небажання більшості української молоді
навчатися в утраквістичних чи польських школах.
Водночас ми можемо зробити такий висновок на основі
фактів створення приватних українських навчальних
закладів, які фундувалися лише на кошти української
громади. Яскравим прикладом у цьому контексті є
Луцька українська гімназія – приватний учбовий закладу
з українською мовою викладання, який був створений
та функціонував на території Волинського воєводства
до 1939 р. та став центром національного культурно–
освітнього життя українців краю. Загалом у міжвоєнний
період (1921−1939 рр.) на території Волинського
воєводства функціонувало всього 3 приватні гімназії з
українською мовою навчання, а саме в Луцьку, Рівному
та Кременці (нині територія Тернопільської області) [2,
c. 72].
Факти вказують, що політика польської влади була
спрямована на встановлення різноманітних перешкод
на шляху відкриття приватних українських шкіл.
Наприклад, відомі випадки маніпуляції законодавчими
актами для недопущення на посаду вчителів тих чи
інших осіб українського походження [8, c. 52]. Лише
завдяки величезним зусиллям української інтелігенції
протистояти спробам повної полонізації освіти та
асиміляції українського населення відбулись позитивні
зрушення у справі розвитку та збереження національних
шкіл на Волині.
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Досить великою етнічною групою, що проживала
на території Волинського воєводства, були євреї. Після
проголошення незалежності у 1918 р. Польська держава
взяла на себе міжнародні зобов’язання щодо дотримання
прав національних меншин на своїй території. Окремі
статті Малого Версальського трактату гарантували
відкриття в Другій Речі Посполитій національних
шкіл із мовами викладання національних меншин,
зокрема з єврейською. Відповідно до статті 9 цього
документу, Польська держава брала на себе зобов’язання
фінансувати школи з єврейською мовою викладання, що
перебували на утриманні єврейських релігійних гмін
[15, с. 214]. Право створювати приватні школи з мовами
викладання національних меншин надавала й березнева
Конституція 1921 р.
На Західній Волині у міжвоєнний час функціонували
єврейські школи – хедери й талмуд–тори, основний
акцент у яких був зосереджений на релігійному
вихованні. Однак з початком періоду незалежності
Другої Речі Посполитої відбувається процес реорга
нізації таких навчальних закладів, у результаті чого
покладено початок створенню хедерів нового зразка.
Прискорення процедури реформування навчальних
закладів єврейських меншин припадало на початок
1919 р. та водночас співпадало з часом набрання
юридичної сили Закону про обов’язкову шкільну освіту.
Законодавчі нововведення базувалися на тому, щоб до
переліку шкільних навчальних програм було включено
предмети загальноосвітнього циклу. Так у хедерах
нового зразка предмети релігійного спрямування
щотижнево відводилося від 25 до більше 35 годин,
натомість на загальні припадало лише по 12 годин.
Варто підкреслити, що викладання предметів релігійної
тематики у єврейських хедерах відбувалося виключно
мовою ідиш за спеціально розробленими навчальними
програмами. У свою чергу, загальні предмети навчали
польською мовою відповідно до програм, затверджених
Міністерством віросповідань і народної освіти.
Наголосимо, що значна частина хедерів займали не
пристосовані для навчального процесу будівлі. У зв’язку
з цим, аби не мати проблем з державними органами
контролю, такі хедери просто не реєструвались. Тож
вони по суті функціонували незаконно. Через це,
спираючись лише на офіційну документацію, ми не
можемо чітко вказати скільки хедерів було на справді
як у міжвоєнній Польщі в цілому, так й на Волині
зокрема. З цього приводу дослідник С. Мауерсберг
у своїй роботі вказує, що у Другій Речі Посполитій
напередодні світової війни існувало понад 550 хедерів, у
яких здобували освіту майже 100 тис. єврейських дітей
[4, с. 175].
У Польщі євреї, так само як й представники інших
національностей, мали можливість вчитися те тільки у
релігійних, але також й у світських школах. На Волині
у першій половині 1920–х рр. було створено низку
державних початкових шкіл спеціально для єврейських
хлопців та дівчат. Такі школи одержали побутову назву
«шабасувка». У лютому 1923 р. польський міністр
освіти видав відповідні вказівки щодо організації
навчального процесу та інших видів педагогічної роботи
у цих школах [20, с. 75].
Відкриття польським урядом державних шкіл для
єврейських дітей підпорядковувалось загальній концепції
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«ендеків» стосовно асиміляції національних меншин.
Крім, власне спольщення, також було поставлено за мету
позбавитись російського впливу на землях Волинського
воєводства, адже доволі значна частина місцевих євреїв
надалі віддавала перевагу російській мові, вважаючи
польську культуру й мову для себе чужою.
У державних навчальних закладах для дітей
єврейської національності на викладання юдаїзму
(предмету релігії) відводилося по 2 години на тиждень.
Це було однією з вагомих відмінностей таких шкіл, чим
вони відрізнялися від польських. Державною мовою
навчання у так званих шабасувках визначено польську.
Варто зауважити, що вже наприкінці 1920–х рр. у
переважній більшості єврейських шкіл такого зразка
відбулися зміни у функціональних засадах існування.
Як наслідок шабасувки були об’єднані з польськими
школами та переходили на двомовні, у рамках реалізації
закону 1924 р.
Окрім державних шкіл, на території тогочасної
Польської держави діяла низка єврейських навчальних
закладів приватного типу. Найбільшого поширення
набули приватні початкові школи, що існували під
протекторатом громадської організації «Центральної
єврейської шкільної організації» (ЦЄШО). Ця шкільна
організація об’єднувала навколо себе єврейські
школи з мовою навчання ідиш, які функціонували за
часів Другої Речі Посполитої. Основне стратегічне
завдання ЦЄШО полягало у виховані підростаючого
покоління у традиціях національної культури єврейської
меншини, формування у молоді світського світогляду та
популяризації ідей соціалізму [13, с. 168].
Основна увага навчального процесу в школах ЦЄШО
приділялася наукам природничого та гуманітарного
циклу, натомість викладання предметів релігійного
спрямування було відсутнім. У зв’язку з чим дуже часто
навчальні заклади ЦЄШО називали світськими школами.
Поряд з навчанням у цих школах чимале значення
відводилося на фізичну культуру. У процесі дослідження
встановлено, що серед учнів такого типу єврейських
шкіл 2/3 загальної кількості учнів були дівчата, адже
у більшості випадках хлопці здобували освіту саме в
хедерах [7, с. 245].
Окрім ЦЄШО освітньою діяльністю займалося
товариство «Тарбут», школи якого так само були
нерелігійними, підкреслено світськими, але мовою
викладання був іврит. Попри брак літератури та
вчителів, кількість шкіл «Тарбуту» зростало доволі
швидко так, що у 1930–х рр. до них ходило понад 30%
всіх учнів єврейських приватних навчальних закладів
першого ступеня [13, с. 168].
Як зазначає В. Дмитрук, уже на початку 1930–
х рр. товариство «Тарбут» мало на Волині доволі
розгалужену мережу власних навчальних закладів:
11 єврейських дошкільних закладів, 48 загальноосвітніх
шкіл, дві гімназії (Рівне і Ковель), дві професійні
школи (Луцьк, Ковель), а також 20 вечірніх курсів
для дорослих, де викладання велося мовою іврит [17,
с. 33]. Варто наголосити, що Волинь була регіоном, де
івритомовне шкільництво розвивалося чи не найбільш
швидкими темпами. У 1934 р. на теренах Волині діяло
вже 50 початкових шкіл з мовою викладання іврит,
які перебували під патронатом культурно–освітнього
товариства «Тарбут» [14, с. 119].
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Що стосується середньої освіти, то її єврейська
молодь могла здобувати в загальноосвітніх державних,
самоврядних і приватних навчальних закладах.
Зазначимо, що частка єврейської молоді серед учнів
середніх шкіл була доволі високою і становила 18% за
гальної кількості учнів [4, с. 164].
Більшість єврейських гімназій та ліцеїв у Польській
державі були приватними, з польською мовою
викладання. Цей факт пояснюється тим, що здобуття
середньої освіти польською мовою євреї розглядали
як важливий етап підготовки до навчання у вищих
навчальних закладах. Тому в початкових школах
перевага надавалася вивченню предметів єврейською
мовою, а в середніх – польською. Наприкінці 1920–
х рр. на території Волинського воєводства діяло вісім
приватних єврейських гімназій, у шести з яких навчання
велося польською мовою [14, c. 120] Лише у двох
гімназіях товариства «Тарбут» (у Ковелі та Рівному),
мовою викладання був іврит.
Іншою національною меншиною на Волині, що
мала власні навчальні заклади, були росіяни. Російські
школи були в основній своїй масами приватними, якими
опікувалися громадські організації, зокрема, «Російське
товариство доброчинності» (РТД). Його головною метою
було «надання моральної та матеріальної допомоги
польським громадянам російської національності» [6,
с. 178] у тому числі й в освітній сфері. З цією метою
Товариство могло створювати власні гімназії, школи і
бібліотеки [6, с. 179].
За даними Ю. Крамара, на території Волинського
воєводства РТД мало свої осередки у Володимирі
(86 членів), Дубно (180 членів), Ковелі (140 членів),
Кременці (190 членів), Луцьку (285 членів), Острозі
(150 членів) та Рівному (462 члени) [19, c. 233]. РТД
опікувалося 7–класною початковою школою у Ковелі (у
1929 р. в ній навчалося 40 учнів), а також приватними
російськими гімназіями у Луцьку та Рівному. У 1925 р. в
першій з них було 466 учнів, у другій – 287 [19, с. 233].
Серйозну турботу польської влади буквально з
перших днів незалежного існування Речі Посполитої
викликало питання освіти для німецької національної
меншини як в межах держави в цілому, так і на
регіональному рівні, зокрема, й на Волині, де за
переписом населення 1921 р. мешкало 24 960 німців.
Головним документом, котрий визначав основні
положення щодо функціонування німецькомовних
закладів освіти, була постанова польського уряду,
ухвалена напередодні підписання так званого «Малого»
Версальського договору. У ній регламентувалась
процедура заснування початкових німецькомовних шкіл.
Вказувалося, що німецька громада може створювати
власні навчальні заклади, якщо батьки щонайменше
40 дітей, які компактно мешкали в одній або сусідніх
місцевостях, висловлять відповідне бажання, оформлене
належним чином згідно з усталеною формою [2, с. 85].
Польська влада у своєму ставленні до німецько
мовного шкільництва була змушена брати під увагу цілу
низку істотних чинників об’єктивного і суб’єктивного
характеру. Так, високий матеріальний рівень німців
дозволяв їм своїми силами, навіть без залучення
державних коштів, дбати про заснування власних
освітніх закладів. Крім того, сусідня Німеччина постійно
тримала в полі зору долю своїх одноплемінників, що
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після завершення Першої світової війни опинилися
у новоствореній польській державі, періодично вико
ристовуючи їх як один з інструментів тиску на офіційну
Варшаву. Особливо помітним це стало після приходу
до влади Гітлера, який на словах дбаючи про захист
національно–культурних інтересів фактично залякував
і шантажував польське керівництво. І нарешті, стан
німецькомовного шкільництва в Польщі впливав на
вирішення проблеми польськомовного шкільництва у
Німеччині [4, с. 126].
Попри наведенні чинники, протягом усього
міжвоєнного двадцятиліття помітною була чітка лінія
польської влади до неухильного зменшення кількості
німецьких шкіл у Польщі. Наприклад, якщо у 1921 р.
у Польщі функціонувало майже 1600 державних
німецькомовних шкіл, то у наступному році їх стало
трохи більше 1100 [4, с. 127]. Однією з причин такого
зменшення був активний виїзд німців з Польщі до
Німеччини у першій половині 1920–х рр. [3, с. 87].
Прикметною особливістю був брак фахівців–педа
гогів. Найчастіше громада самостійно вибирала зі своїх
членів найбільш підготовлену особу, якій довіряли
виконання вчительських обов’язків. Так, у 1921 р. серед
17 педагогів німецької школи у селі Тучин Рівненського
повіту відповідну професійну освіту мали тільки три
особи [1, с. 138].
Таким чином, до кінця 1930–х рр. державні школи
з німецькою мовою викладання у Польщі знаходилися
на межі зникнення. Якщо у 1922/1923 навчальному
році їх налічувалося, як вже було вказано, понад 1100,
то у 1937/1938 навчальному році залишилося лише 160.
Так само скорочувалася і кількість учнів. У 1922/1923
навчальному році їх було понад 83 тис. чол., у 1937/1938
навчальному році – трохи більше 21 тис. чол. [21,
с. 117].
Відносно стабільним було становище так званих
канторських шкіл, котрі перебували з одного боку
під контролем протестантської церкви, а з іншого –
під наглядом шкільної адміністрації в регіоні. На
думку лютеранських священиків, які опікувалися
цими школами і трактували їх як релігійні освітні
заклади, їхньою основною задачею була підготовка
дітей до першого причастя. Саме звідси походить іще
одна, досить розповсюджена, назва цих установ –
конфірмаційні школи [6, с. 176].
Школи перебували у віданні місцевих пасторів,
котрі власне й підбирали людей для призначення на
вчительські посади, контролювали хід навчального
процесу, екзаменували учнів напередодні причастя.
Початково священики повинні були кожного року
отримувати від Волинського кураторіуму дозвіл на
функціонування канторської школи. Однак, після 1927 р.
такий дозвіл став видаватися на безстроковий термін [1,
с. 142].
Офіційно навчання у німецьких школах розпочи
налося у вересні і завершувалося в травні (9 місяців).
Однак, на практиці учні вчилися значно коротший
термін – від листопада до квітня (5–6 місяців), оскільки
були змушені допомагати своїм батькам займатися
сільським господарством, особливо під час весняних і
осінніх польових робіт [1, с. 143]. Вчилися п’ять днів на
тиждень (з понеділка по п’ятницю) від ранку до обіду,
так що загальна тривалість робочого часу становила
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на тиждень 32 години. Єдиної спільної програми для
канторських шкіл не існувало, у кожному закладі вони
могли суттєво відрізнятись. Також відчутно бракувало
підручних, методичних матеріалів, різноманітного
шкільного приладдя.
Ще однією національною меншиною, яка проживала
на території Волинського воєводства, були чехи. Однак,
внаслідок невеликої їх кількості освітні проблеми
не набули тут особливої гостроти. Тим більше, що
волинські чехи демонстрували цілковиту політичну
лояльність стосовно польської держави і охоче йшли
на співпрацю з адміністрацією. Крім того, долею своїх
одноплемінників турбувався й чехословацький уряд.
Так, наприклад, у 1923 р. питання чеського шкільництва
на Волині стояли на порядку денному чесько–польських
переговорів [10, с. 88].
Завдяки позитивному ставленню з боку польської
адміністрації та енергійній просвітницькій роботі
самої громади кількість чеських шкіл на Волині (на
відміну від німецьких, скажімо) початково зростала.
Так, у 1922/23 навчальному році у воєводстві діли
майже 40 початкових чеських шкіл [9, с. 145], але вони
охоплювали менше половини дітей шкільного віку [9,
с. 145] тому, що серед чехів досить поширеним явищем
була домашня освіта.
Чехи мали тільки початкові школи, власних закладів
середньої освіти у них не було, а тому заради отримання
атестату зрілості доводилося далі продовжувати
навчання у польських гімназія або ліцеях. Проте, у сфері
вищої освіти волинські чехи явно віддавали пріоритет
не польським, а чехословацьким університетам. Загалом
таких осіб було небагато. За інформацією польського
дослідника З. Тобіянського у міжвоєнне десятиліття
серед волинських чехів лише 60 людей завершили
середні навчальні заклади, і тільки 15 – вищі [9, с. 144].
Від середини 1920–х рр. становище чеських шкіл
почало погіршуватись, оскільки польська влада взяла
курс на поступове їх закриття або перетворення на
утраквістичні заклади, спираючись при цьому на норми
закону 1924 р. про шкільництво національних меншин.
Так, у 1924 р. чехословацький посол у Польщі В. Гірша
інформував Прагу про те, що на Волині польська влада
ліквідувала 30 чеських шкіл. У 1925 р. чеських шкіл у
воєводстві залишилося тільки 10 [10, с. 89]. Внаслідок
закриття шкіл чимало педагогів стали безробітними.
У квітні 1925 р. було підписано польсько–
чехословаький міждержавний договір. Це позитивно
вплинуло на ситуацію з чеськими школами на Волині,
оскільки обидві сторони взяли на себе взаємні
зобов’язання дбати про дотримання прав національних
меншин, зокрема, у сфері їх культурно–освітнього
розвитку. Статті 16–22 угоди були присвячені
питанням створення початкових шкіл для чеських
дітей у Польщі. У них, зокрема, йшлося: «Сторони
зобов’язуються дозволити в тих шкільних округах, де
не було умов для організації державних початкових
шкіл, існування приватних шкіл із мовою викладання
тієї чи іншої меншини. Польський уряд надаватиме
всіляке сприяння приватним школам з чеською мовою
викладання на Волині» [10, с. 90]. Офіційна Варшава
пообіцяла фінансувати чеські школи, забезпечувати їх
чеськомовними педагогічними кадрами, підручниками,
посібниками, різноманітним приладдям [9, с. 141].
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Зіткнувшись з проблемою скорочення державних
шкіл, активісти чеської громади на Волині звернули
свою увагу на створення широкої мережі власних
приватних навчальних закладів. Найбільш помітний
внесок у цьому плані зробили члени заснованої у липні
1923 р. організації «Чеська шкільна матиця» (ЧШМ).
Основною метою її діяльності, згідно зі статутом,
була «підтримка освіти серед чеського населення
Волинського воєводства» [22, с. 49]. Товариство власним
коштом утримувало початкові школи, організовувало
курси для дорослих, друкувало навчальну літературу.
ЧШМ, центральний осередок якої знаходився у Луцьку,
мало свої філіали у Горохівському, Дубенському,
Здолбунівському, Ковельському, Луцькому та Рівнен
ському повітах, де функціонували чеські сільські
бібліотеки, публічні читальні, освітні гуртки. У 1931 р.
у Волинському воєводстві діяло понад 50 гуртів та
20 бібліотек «Чеської шкільної матиці», членами якої
було майже 2 тис. осіб [22, с. 75].
Підсумовуючи зазначимо, що ситуація з освітою у
найбільших національних меншинах, що проживали
на території Волинського воєводства, відрізнялась. Ця
диференціація загострилась після прийняття в 1924 р.
законів С. Грабського, коли внаслідок легалізованого
державного курсу на ополячення завдання підтримки
національного шкільництва лягло на плечі національних
меншин. Це обумовило розширення мережі приватних
шкіл, кількість яких та матеріальне становище
безпосередньо залежало від фінансової спроможності
громад. У найбільш виграшному становищі опинилися
німці внаслідок заможності етнічної меншини, яка була
здатна самостійно фінансувати навчальні установи, та
чехи – через наявність титульної держави, яка дбала
про їх права шляхом укладання міждержавних угод з
Другою Річчю Посполитою, що стосувалися і галузі
освіти.
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Organizational principles of education of ethnic minorities
in the Volyn province in the first half of the 1920s
The article discusses the organization of educational process for ethnical
minority in the Volyn province in the period of «national democracy» of the Second
Polish Republic. It was solved the question of educational policy of the government
of national democrats and the essence of Stanislaw Grabski’s education law (1924).
The author illustrates the course of a school plebiscite and the fate of bilingual
(utracvistic) schools and their impact on the education of ethnic minorities. The
article reflects the main trends of the education of the largest national minorities in
Volyn province, namely, Jews, Russians, Germans and Czechs. The main content of the
educational policy of the Polish government in the territory of the Volyn province in
the early 1920s. The author submits studies of the leading trends in the development
and functioning of educational institutions, where at that time children of national
minorities received special education. The place of education in the system of
implementing the state policy of the Polish state in the first half of the 1920s.
Keywords: education, law, the Second Polish republic, Volyn province, national
minority, schools.
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Політичні настрої селянства
національних меншин степової України
(друга половина 1920–х рр.)
На основі джерел та літератури здійснено аналіз та подано комплексну
характеристику політичних настроїв національних меншин Українського
Півдня в другій половині 1920–х рр. Виявлено чинники, які впливали на
формування негативного ставлення етноспільнот до радянської влади
в особі її представників у національному селі. Показано особливості
сприйняття населенням національних районів степової України радянських
виборчих кампаній. Охарактеризовані домінуючі вияви протестної поведінки
національних меншин південноукраїнського регіону в умовах насадження
комуністичною верхівкою власної моделі громадсько–політичного життя.
Ключові слова: національна меншина, Південь України, політичні настрої,
радянська влада, вибори.
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Розпізнаючи у деяких національних меншинах
Півдня України одного з головних ворогів комуніс
тичного будівництва, радянське керівництво упродовж
міжвоєнного періоду ретельно слідкувало за їх реак
цією на запроваджувані партією зміни у житті країни.
Саме тому в звітах з обстеження місцевостей південно
українського регіону із компактним проживанням
населення неукраїнського національного складу, що
були складені у другій половині 1920–х рр. окремий
пункт присвячувався оцінці ставлення жителів до
представників та органів влади а також насаджених
державою громадських об’єднань.
Неприхильне, навіть вороже ставлення у жителів
національного села сформувалося відносно КНС.
Будучи опорою більшовиків на селі комнезами
користувалися низкою державних пільг та претендували
на частину вилученого в односельців продовольства.
Тому, декласовані, соціально дезорієнтовані елементи,
які входили до організації переважно з меркантильних
міркувань, у більшості сільських мешканців, окрім
відрази, не викликали інших почуттів [8, с. 120].
У німецькому середовищі КНС не користувався
прихильністю ще й тому, що структуру цієї громадської
організації пронизувало «кумівство та протекціонізм»
[9, с. 124]. Не могло додати авторитету організації
і негідне поводження її окремих представників із
оточуючими у побуті. У болгарському селі Радолівка
Коларівського району влітку 1930 року один з членів
КНС, напившись горілки, вчинив дебош – сіпав за
бороди статечних людей та лаяв односельчан [5,
с. 142]. Під час виборів 1927 року єврейські середняки
одного із сіл на Маріупольщині нарікали на КНС, що
«той уже вибрав склад ради, а нам доведеться лише
погодиться із його думкою» [14, арк. 20]. Подекуди не
тільки населення, але й місцева влада недолюблювала
членів громадського об’єднання незаможників. У 1928
році представник КНС однієї з єврейських колоній
Сталіндорфського району пояснював недодачу йому
посівного матеріалу особистими симпатіями голови
сільради [5, с. 58].
Меноніти сприймали у негативному світлі діяльність
радянських громадських об’єднань, схожа участь
спіткала і комуністичну партію. Членами КП(б)У була
мізерна кількість менонітів, переважно вчительство [11,
с. 66]. Антикомуністичні переконання були зумовлені
релігійним світоглядом етноконфесійної групи, а також,
частково, наслідками політики «воєнного комунізму»,
яку практикували місцеві партійні керівники [12, с. 90].
Заборона організовувати сільбуди і хати–читальні у яких
політпросвіта здійснювалася б німецькою мовою та
переселення російських сімей у будинки розкуркулених
колоністів на початковому етапі становлення радянської
влади у південноукраїнському регіоні наперед визначили
негативне ставлення менонітів до більшовицьких
починів [16, арк. 186]. Населення менонітських колоній
за активної підтримки «Союзу голландських вихідців
на Україні» та духовенства бойкотувало членів громади,
які наважувалися вступити до радянських громадських
об’єднань [12, с. 90]. Існували випадки коли дітей, які
виявляли бажання увійти до складу піонерорганізації,
фізично карали батьки [3, с. 174]. Незважаючи на
спроби менонітів паралізувати роботу комсомольських
осередків, які діяли у найбільших колоніях, це все ж
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не заважало їх організаторам об’єднувати навколо себе
багато бідняцької молоді [11, с. 66].
Меноніти Хортицького району не надавали великого
значення сільраді та райвиконкому. У разі порушення
особистих прав місцеві жителі воліли звертатися
до представників «Союзу голландських вихідців
на Україні», які отриману інформацію передавали
безпосередньо органам центральної влади [12, с. 88].
Вихваляючись зв’язками, правління цього кооперативу
в одному із своїх звернень зобразило члена ВУЦВК
Лобанова у ролі друга менонітських зверхників, який
напередодні революційних подій 1917 р. був лобістом їх
інтересів у царському уряді [11, с. 54].
Керівництво «Союзу голландських вихідців на
Україні» розповсюджувало листівки у яких, проти
ставляючи радянській дійсності «землю обітовану» –
фермерські господарства канадських менонітів, пропа
гувало ідею еміграції з СРСР [6, с. 101]. Скорочення
земельних наділів та примусове переселення до
менонітських колоній сторонніх осіб турбувало пред
ставників етноконфесійної групи, що зумовлювало їх
масовий від’їзд за кордон [12, с. 157]. Меноніти, які
мали землю боялися, що влада незабаром її відбере,
крім того деякі з них були позбавлені матеріальної
можливості обробляти ґрунти. Внаслідок цього бідняки
намагалися пришвидшити свій виїзд до Канади, де,
як вважали, будуть, шляхом продажу своєї робочої
сили, забезпечені краще ніж вдома. Позбавлені засобів
для існування, зневірені меноніти сподівалися, що за
кордоном, працюючи у фермерів хоча б і на рабських
умовах, вони все ж отримуватимуть п’ять доларів на
місяць [10, с. 211]. Переселення менонітів до Північної
Америки набуло ознак лихоманки: після виїзду кількох
сімей за ними одразу подавалася решта жителів
колонії. Причини такої спонтанної поведінки подекуди
меноніти не були в змозі пояснити й самі. На запитання:
«Куди їдете?», – слідувало: «Не знаю, до Канади» [16,
арк. 287].
Відразу до представників радянської влади у насе
лення національних меншин поглиблювали поширені
серед них девіантні форми поведінки: місцеві чиновники
відрізнялися не лише жадібністю, але й досить часто
страждали на алкоголізм [9, с. 44]. Використання
принципу класового підходу під час обрання сільського
голови та його секретаря не завжди ставало запорукою
приходу достойних кандидатур до влади на місцях –
повідомлення
про
хуліганство,
рукоприкладство,
моральний розклад не рідкість. До влади потрапила
значна кількість людей, які бачили себе царьками на
новій посаді, використовували службове положення для
особистого збагачення [17, с. 123].
Типовим явищем для досить культурних і розумних
представників національних меншин були випадки глу
зування з представників нової влади, що здавалися мало
освіченими, нерозумними й некультурними [2, с. 60].
Не дивлячись на те, що представники деяких
етноспільнот, зокрема, греки, масово відвідували
загальні селянські та громадські збори, участь у
громадських організаціях та антирелігійність сільських
активістів були показовими. Метикуваті греки досить
швидко зрозуміли, що участь у радянсько–партійних
органах обіцяє певні соціальні та економічні дивіденди,
отож частка їх у партійних організаціях була досить
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високою. За відомостями партійного перепису 1927 року,
у лавах КП(б)У перебувало 793 грека, з них 198 жінок.
На одного грека–комуніста припадало 132 особи
грецької національності [18, с. 229–230].
Політичний настрій німців–колоністів, які вороже
ставилися до влади більшовиків, після виокремлення
німецьких національних районів тимчасово покращився.
Свідченням цього стало підвищення показників участі
представників етноспільноти у виборах, які зросли з
20–30% до 60–75% [16, арк. 161]. Загалом, попри успіхи
політики коренізації, на загальнореспубліканському
фоні у середовищі національних меншин помічалася
порівняно невисока виборча активність. У 1927 році
кількість грецького населення, яке взяло участь у
радянських виборах ледь перевищило 50% від загальної
кількості осіб з правами виборців [17, с. 123]. Тоді ж у
Маріупольській окрузі на виборчі дільниці прийшло
лише 54% німців, які мали право голосу [14, арк. 48].
Лідерами серед виборщиків виявлялися не КНС та
партійні осередки, а заможні верстви населення, які
підіймали питання щодо пом’якшення економічної
політики на селі [17, с. 123].
Позбавлені владою права голосу, однак небайдужі
до свого майбутнього становища, господарники
німецьких колоній намагалися у різний спосіб вплинути
на виборчу кампанію. Аби звести до мінімуму вплив
більшовицької передвиборчої пропаганди вони навіть
вибивали шибки в хатах бідняцьких агітаторів [1,
c. 22]. Коло питань, які висувалися селянством на пере
виборних зборах, торкалися, головним чином, нагальних
потреб національного села. Критично оцінюючи
політику радянської влади, селяни висловлювали
невдоволення повільними темпами землеустрою,
відсутністю агродопомоги з боку держави, дешевих
кредитів, вказували на необхідність розширення мережі
санітарно–лікувальних установ, загальноосвітніх зак
ладів. В ході перевиборної кампанії 1925–1926 рр.
активізувалася заможна частина національного села. В
с. Юзефсталь Фрідріх–Енгельсівського району під час
перевиборів заможні селяни вимагали від місцевого
комнезаму повернення, конфіскованого на початку
1920–х рр. реманенту, худоби, особистого майна [4,
с. 174]. Інтерпретуючи на свій лад повідомлення
офіційної преси про існування небезпеки нападу ворогів
Радянського Союзу на «країну соціалізму», духовенство
та поважні члени колоній були поширювачами обер
нених проти комуністів провокаційних чуток про набли
ження війни [13, с. 80]. З метою провалу кандидатур,
рекомендованих
Молочанським
райвиборчкомом
у члени сільрад, пайовики «Союзу голландських
вихідців на Україні» у ході місцевих перевиборів
притягували до голосування жінок, що категорично
не узгоджувалося із поглядами менонітів на роль
представниць «слабкої статі» у громаді [10, с. 207].
Під час виборів греки–незаможники села Чердакли
Республіканського району боялися перечити кандидатам
із числа заможних односельчан, як того б хотіли
комуністи [15, арк. 79]. Занепокоєння, висловлене на
пленумі ЦК КП(б)У в травні 1922 року про те, що
«розгромлений у громадянській війні куркуль спрямовує
свої зусилля у бік легального вростання в радянський
апарат, поступового, повільного оволодіння ним,
кооперацією, школою, освітніми організаціями на селі і
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господарськими органами та апаратами», переслідувало
компартійну верхівку ще тривалий час [7, с. 205].
Таким чином, у досліджуваний період ми спосте
рігаємо швидку політизацію суспільних настроїв
національних меншин Півдня України, які за незначним
виключенням набули виразного антирадянського й
антикомуністичного спрямування. Протестна поведінка
етноспільнот, що була зумовлена погіршенням їх
економічного становища, до кінця 1920–х рр. виявлялася
здебільшого в пасивних формах опору: в ігноруванні
діяльності громадських об’єднань, схильності до еміг
рації, у намаганні провести до місцевих рад «своїх»
кандидатів.
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Political disposition of the peasantry of the national minorities
of Ukrainian steppe (second half of the 1920’s)
On the ground of sources and literature, analysis and comprehensive
description of the political disposition of the national minorities of Southern
Ukraine in the second half of the 1920’s were presented. The factors that influenced
the formation of the negative attitude of ethnic communities to Soviet regime
by its representatives in the national village were revealed. The features of the
perception of electoral campaigns by the population of the national regions of the
Ukrainian steppe were shown. The dominant features of the protest behavior of the
national minorities in the Southern Ukrainian region under the conditions of the
implementation by communist heads of own model of social and political life were
characterized.
Keywords: national minority, South of Ukraine, political mood, Soviet power,
election.
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Socjalno–materialny stan fachowych grup
inteligencji na zachodnich obwodach Ukrainy
1939–1941 latach
W artykule na podstawie archiwaliów otwierają się pytania, powiązane z
socjalno–bytowymi warunkami życia i działalności pracowników umysłowej pracy
zachodnich obwodów Ukrainy w okresie 1939–1941 latach. Wyświetlają się główne
drogi materialnych nadejść i różnych fachowych grup inteligencji, stan zabezpieczenia
mieszkaniem, właściwości stosunków na bytowym poziomie. Udowodniono, że socjalny
stan inteligencji, jak i w większości ludności ZSRR w warunkach stalinowskiego
totalitarnego systemu w kraju nie był stabilny i bezpieczny.
Kluczowe słowa: inteligencja, zachodnie obwody Ukrainy, średnio miesięczna
pensja, warunki życia, kwestia mieszkaniowa, społeczne fundusze.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Problemy, powiązane z statusem, funkcjami i stanem
inteligencji Zachodniej Ukrainy w 1939–1941 latach,
znalazły pewne odzwierciedlenie w historycznej literaturze.
Tak, do nowego podejścia w badaniu tego tematu
pobudzają odkrycie archiwnych funduszów i publikacji
dokumentów, materiałów, które w poprzednie lata były
praktycznie niedostępne dla historyków Ukrainy. Jednymi
z pierwszych udanych prób współczesnego dziejopisarstwa
w Ukrainie stały prace О. Rublowa i J. Czerczenka [16,
с. 350], О. Lutskogo, К. Naumenka [10, с. 435–505],
W. Kowaliuka [9, с. 3–17], w których autorzy naprowadzali
ciekawe osądy z kulturologii i duchownych aspektów
radianizacji Zachodniej Ukrainy w 1939–1941 latach,
a także historyczne zwiady B. Jarosza, І. Swarnyka.
Pewna informacja o poszczególnych profesjonalnych
grupach zachodnioukraińskiej inteligencji mieszczą się w
statystycznych informatorach.
Cel danego artykułu polega w tym, że na podstawie
opublikowanych i mało znanych archiwnych dokumentów,
prasy, memuarów zostały otwarte główne kierunki socjalno–
bytowych warunków i materialny stan pracowników
umysłowej pracy w zachodnich obwodach Ukrainy 1939–
1941 latach.
Na materialny stan inteligencji Zachodniej Ukrainy w
1939–1941 latach wpływały różne czynniki, lecz główne
było to, że jak centralne, tak i miejscowe organy władzy
bagatelizowały pytanie socjalnego zakresu. Trzeba mieć na
uwadze i ten fakt, że wtedy znaczna część finansowych i
materialnych zasobów republiki, jak i ZSRR w ogóle, była
przeznaczona na wojenne potrzeby, a to miało wpływ na
podzial narodowego dochodu i stopień warunków życia.
Ważnym wskaźnikiem życiowego stopnia inteligencji
była płaca zarobkowa. W niej rozróżniają nominalną
(pieniężną) i realną. Nominalna podziela się na policzoną i
faktyczno wypłaconą po odliczeniu podatków. Realna pensja
wyraża się sumą towarów i usług, które pracownik może
nabyć za pewną pieniężną pensję przy danym poziomie cen
i taryf.
Od końca 1939 r. na pracowników umysłowej pracy
Zachodniej Ukrainy było rozpowszechniono ustawodawstwo
ZSRR, łącznie i w branży prawa pracy. Państwowi
urzędnicy, inżynierno–techniczni pracownicy, nauczyciele,
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lekarze zaczęli otrzymywać płacę zarobkową w rozmiarach,
która była ustalona w ZSRR.
W 1940 r. średnio miesięczna pensja pracowników
przemysłu ZSRR składała 341 krb., w tym łącznie
i pracowników – 324 krb., urzędników – 360 krb.,
inżynierno–technicznych pracowników – 696 krb. W
różnych branżach gospodarki narodowej pensja była różna.
Tak, średnio miesięczna pensja pracowników budownictwa
składała 363 krb., transportu – 348 krb. Pracownicy
sowchozów otrzymywali po 220 krb. W zakresie handlu,
żywienia zbiorowego, materialno–technicznego dostarczenia
średnia pensja pracowników składała 250 krb. Pracownicy
kultury otrzymywali 223 krb.,pracownicy medycyny –
255 krb., edukacja – 331 krb., sztuki – 391 krb., nauki –
471 krb. [11, с. 212]. Przedstawione oficjalne dane dają
tylko ogólne pojęcie o poziomie pensji w te lata, toż
odwołamy się do konkretnych źródeł.
Płaca różnych fachowych grup inteligencji istotnie
różniła się, co miało wpływ na warunki życia rodzin.
Powołamy się na wspomnienia Mychajła Roslaka, który
w 1940–1941 latach pracował inspektorem ubezpieczalni
Lwowskiego komitetu obwodowego związku zawodowego
pracowników wyższej szkoły. Jego miesięczna płaca
składała 400 krb. Mając wyższe prawne wykształcenie,
М. Roslak łącząc stanowiska pełnił obowiązki księgowego
tej instytucji, i temu jego opłata podniosła się do 800 krb.
miesięcznie, że wystarczało na utrzymanie pięcioosobowej
rodziny.
Miesięczna
pensja
inżynierno–technicznych
pracowników Lwowa wynosiła 600–800 krb.
A oto jaka była w 1940 r. miesięczna płaca
pracowników
Lwowskiego
Obwodowego
Komitetu
Wykonawczego [7, арк. 1–9]:
Kozyrew – głowa Lwowskiego Obwodowego Komitetu
Wykonawczego – 1800 krb.
Tomaszewycz – zastępca Lwowskiego Obwodowego
Komitetu Wykonawczego – 1400 krb.
Dryl – sekretarz Lwowskiego Obwodowego Komitetu
Wykonawczego – 1400 krb.
Loktionow – zastępca wydziałem organizacyjnym –
1200 krb.
Harbar – kier. ogólnym działem – 1200 krb.
Dmytrusenko – kier. kadrami – 800 krb.
Netreba – kier. gabinetem – 720 krb.
Twerskij – kier. protokolarną częścią – 640 krb.
Messing – główny księgowy – 560 krb.
Beges – kasjer – 400 krb.
Horkawa – referent – 220 krb.
Kuzyk– maszynistka – 320 krb.
Sytnyk – mechanik – 300 krb.
Senyk – konsultant – 600 krb.
Sprzątaczka – 200 krb.
Miesięczna płaca 400–500 krb., a mianowicie taką
otrzymywała większość przedstawicieli inteligencji,
pozwalała wiązać koniec z końcem, utrzymywać rodziny.
Lecz mówić przy tym o wysokiej stopie życiowej nie
należy. Tym więcej, że właśnie w te lata stalinowski
reżim i jego propagandowy aparat wysławiały się
socjalną demagogią. Oto typowy przykład: «Nie jedna
z poprzednich społeczno–historycznych formacji nie
może sie porównać z socjalistycznym ustrojem w tych
kolosalnych możliwościach, które on posiada dla rozwoju
produkcyjnych sił, a odpowiednio, i dla zależnego od
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ich rozwoju nauki. Dalej: «inteligencja na własnym
doświadczeniu przekonała się w dużych przewagach
socjalistycznego ustroju w porównaniu z kapitalistycznym.
Inteligencja przekonała się, że prawda, postęp – cała
przyszłość ludzkości stoi po stronie radzieckiej władzy
i tylko u nas, w Związku Radzieckim, inteligencja ma
wszystko co potrzebne dla swojego materialnego i
duchownego rozkwitu» [14].
Pewnym dodatkiem do pensji inteligencji były społeczne
fundusze konsumpcji, co szło na finansowanie społeczno–
kulturowych środków. Za ich rachunek naliczalo się
wypłaty na pewien czas choroby, związkowego urlopu,
emerytury, na bezpłatne nauczanie, pomoc leczniczą,
stypendia i tym podobne. Suma łączna wypłat i ulg z
społecznych funduszów w 1940 r. składała po ZSRR
46 mlrd krb. albo średnio 240 krb. do roku na jednego
mieszkańca. Z 46 mld. krb. na edukację i kulturalno–
oświatową pracę były zużyto 20 mlrd krb.; na medycynę i
fizyczną kulturę – 10 mlrd. krb.; ubezpieczenie społeczne
i socialne ubezpieczenie – 9 mlrd. krb.; wydatki państwa
na utrzymanie mieszkalnego funduszu – 1 mlrd. krb. [11,
с. 213].
Średnio miesięczna pensja pracowników i urzędników
gospodarki narodowej ZSRR w 1940 r. składała 331 krb.,
a z dokładką wypłat i ulg z społecznych funduszów
konsumpcji – 406 krb. Czyli społeczne fundusze
podwyższały średni rodzinny budżet pracowników w
przybliżeniu na 9%. Oprócz tego, w te lata na opłatę
mieszkań, komunalnych usług, nabycia paliwa i utrzymania
własnych domów rodzina wydawała tylko 3,9% całkowitego
dochodu [17, с. 94].
Fundusze społecznej konsumpcji sprzyjały wsparciu
pewnego materialnego poziomu rodzin inteligencji. Wadą
takiego systemu było to, że koszty z społecznych funduszów
były nie upersonifikowane. Pracownicy, urzędnicy,
inteligencja nie mogli zadysponować tymi kosztami według
własnego uznania.
Ze społecznych funduszów wypłacały się różne
rodzaje emerytur. Na zachodnie obwody URSR emerytalne
ustawodawstwo ZSRR było rozpowszechnione w 1940 r.
Emerytury pracownikom gospodarki narodowej za wysługe
lat przeznaczały się po osiągnięciu 60 lat dla mężczyzn i
55 – dla kobiet.
Dla pracowników nauki i wyższych edukacyjnych
zakładów emerytury przeznaczały się za wysługe lat
mężczyznom – przy osiągnięciu 60 lat i obecności stażu
naukowo–badawczego i pedagogicznego pracy nie mniej
25 lat, kobietom – 55 lat przy stażu nie mniej 20 lat w
rozmiarze 40% od służbowego uposażenia.
Należy wskazać, że powiatowe i obwodowe urzędy
ubezpieczenia społecznego powoli rozwijały swoją pracę,
dopuszczały biurokracje przy załatwieniu emerytalnych
spraw.
Takie rozporządzenie stało się przyczyną tego, że
organy ubezpieczenia społecznego na miejscach z wielką
wymogą odnosiły się do oświadczeń o nadaniu emerytur
od przedstawicieli inteligencji, często odmawiały w ich
przyjęciu albo zatrzymywały ich rozpatrzenie. Emerytury i
jednorazowa pomoc nadawały się najpierw najbiedniejszym.
W m. Lwowie, na przykład, do sierpnia 1940 r. komisje
ubezpieczenia społecznego rozpatrzyły 8514 takich
oświadczeń, i za ich decyzją były wypłacono 1,3 mln. krb.
emerytur.
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Ze społecznych funduszów wypłacała się również
wypłata stypendiów studentom uczelni i uczniom średnich
specjalnych edukacyjnych zakładów. Rozmiar stypendiów
zależał od kursu nauczania. Dla pierwszego kursu
stypendium składały 130 krb., a dla piątego – 200 krb. w
październiku 1940 r. [3, с. 153].
Na materialny stan inteligencji wpływały poziom cen na
artykuły żywnościowe, przedmioty bytowego użytku, taryfy
usług.
W pierwsze miesiące po przychodzie do Zachodniej
Ukrainy wojsk Czerwiennej Armii sytuacja z zabez
pieczeniem ludności produktami i towarami była zupełnie
skomplikowana.
Partyjne i radzieckie organy dokładały wysiłków
niemałych dla stabilizowania handlu. Tak, tymczasowy
zarząd m. Bereżn, że na Tarnopolu, 4 października 1939 r.
wydało uchwałę, którą zobowiązało wszystkich właścicieli
sklepów zorganizować regularny handel od 8 do 21 godziny
według czasu moskiewskiego i handlować za cenami,
co istniały na początku września 1939 r. «Obywatele,
które skupują towary w celu stworzenia niepotrzebnych
zapasów albo spekulacji – zaznaczało się w uchwale, –
będą przyciągać się do surowej odpowiedzialności jak
dezorganizatorzy normalnego życia».
Tymczasowy zarząd m. Lwowa w swojej uchwale
od 5 października 1939 r. zawiadamiało o przyciąganiu
do odpowiedzialności sądowej S. Szpehuta, L. Kazmana,
T. Liwszytsa oraz І. Finkela za sabotaż i dezorganizację
normalnego handlu, za podwyższenie detalicznych cen na
towary i spekulację [3].
Od końca 1939 r. zaczęła się nacjonalizacja dużych
handlowych zakładów. Jednocześnie tworzył się system
państwowych handlowych organizacji i instytucji żywienia
zbiorowego. W lutym 1940 r. na całym terytorium
Zachodniej Ukrainy ustalały się jedyne detaliczne i
handlowe ceny na produkcji i artykuły spożywcze, co
sprzedawało się w sieci państwowego i spółdzielczego
handlu. Z wschodnich obwodów USRS zaczęły przybywać
wagony z mąką, solą i innymi przedmiotami pierwszej
potrzeby.
W ogóle ceny na artykuły spożywcze były dość
wysokie: jajko – 1 krb. 50 kop., cukier – 1 kg – 10 krb.,
masło – 1 kg – 20 krb. Stosunkowo tani był chleb.
Kilogram kosztował od 1 krb. do 1 krb. 50 kop. Litr wódki
kosztował 15 krb.
Dość wysokie były ceny na przemysłowe towary. Metr
perkalu kosztował od 3 do 10 krb.; cienkie chusty – od
4 krb. 50 kop. do 12 krb., grube chusty – od 7 krb. 50 kop.
do 60 krb. Buty skóżane – od 40 do 60 krb. Żeńskie
pończochy – po 4 – 6 krb.
Taryfy na niektóre rodzaje usług też były wysokie. Tak,
pranie 1 kg bielizny kosztował 1 krb. 30 kop. farbowania
1 kg odzieży – 7 krb. 50 kop., pralnie chemiczne męskiego
kostiumu – 15 krb. 50 kop. Jeden tramwajowy bilet
kosztował 20 kop., a miesięczna abonamentowa kartka –
36 krb.
Znaczna część ludzi zmuszona była sprzedawać albo
odpsrzedawać produkty i różne towary, co kwalifikowało
się jak spekulacja. Hawryil Kostelnyk we wspomnieniach
zaznaczał:
«Mieszkańcy
Lwowa
bardzo
szybko
sproletaryzuwały się, że aż przykro było patrzyć ... Wogóle
nie było damskich kapelusików, na czasie była chustka
i beret: «piękna płeć» przetworzyła się do brzydkiej. A
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wszyscy mężczyźni wyglądali jak pracownicy, co wracają
z pracy. Nie raz byłem zdiwiony, skąd naraz naszlo się tyle
proletariuszy we Lwowie. Kiedy szedłem w nowym palcie,
na mnie patrzyli wszyscy, jak na biednego burżuja, szczeże
mówiąć, to palto z czasem sprzedałem dla tego żeby mieć
pieniądze na życie».
Wtenczas we Lwowie pojawił się polityczny dowcip
takiej treści: «Przed 1939 r. Polacy byli niezadowoleni
tym, że Żydzi trzymali w rękach cały handel; Żydzi byli
niezadowoleni, bo nie miały dostępu do państwowych
posad, a Ukraińcy chcieli wolnej Ukrainy. Bolszewicy w
1939 r. dogodzili wszyskim: Polacy pozostali bez posad,
lecz handlują na rynku swoimi rzeczami, Żydzi są na
państwowych posadach, lecz nie mogą wyżyć na pensję, a
Ukraińcy mają gazetę «Wolna Ukraina» [20, с. 126].
Niski
materialny
poziom
życia
wywoływał
niezadowolenie wśród ludzi, w tym i inteligencji, pobudzał
w jej środowisku wątpliwości i opozycyjne humory. W
związku z tym centralne i miejscowe administracje zaczęły
używać bardziej energicznych środków dla naprawienia
stanu, co w pewnej mierze normalizowało towarowy rynek.
W lipcu 1940 r. ekonomiczna rada przy Radzie Głównej
USRS podjęła decyzję o załadowaniu ziarna i mąki dla
obwodów Lwowskich i Drohobycza dla regularnego handlu
chlebem.
W obwodowych centrach Zachodniej Ukrainy były
zrekonstruowane zakłady chlebo–piekarskie, co dało
możliwość zwiększyć produkcje zbożowych wyrobów. Tak,
po rekonstrukcji i budowie nowego zmechanizowanego
cechu potęga Lwowskiej piekarni zrosła do 2,5 razy, a
piekarnie «Lolet» – z 5 do 20 ton herbatnika na dzień [8,
с. 95].
I jednak w zabezpieczeniu miejscowej inteligencji
artykułami żywnościowymi główną rolę odgrywał
handel na rynku. Co do oddzielnych rodzajów artykułów
żywnościowych, w szczególności mleka, jajek, ziemniaków,
jarzyn, a także wyrobów mięsnych, to realizacja ich na
rynkach składała połowę sprzedaży tych produktów przez
państwową i spółdzielczą handlową siatkę.
Wydatki na żywienie składały główny artykuł
rodzinnego budżetu inteligencji. Za obrachunkami GUS
ZSRR, w 1940 r. rodzina pracownika przemysłu, czyli
miejska rodzina, traciła na żywienie z rodzinnego budżetu
średnio 54% na nabycie odzieży i obuwia – 11%. Podatki,
różne spłaty zabierały 4,1% budżetu rodziny.
Wten czas kierownictwo ZSRR przyjęło szereg
nie popularnych środków, motywując to koniecznością
umocnienia zdolności do obrony państwa. W czerwcu
1940 r. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wydało
ukaz «O przejściu na 8–godzinny dzień pracy, na
siedmiodniowy roboczy tydzień i o zakazie samowolnego
odejścia pracowników i urzędników z przedsiębiorstw i
instytucji». W wyniku trwałość dnia pracy dla pracowników,
urzędników, inżynierów i techników zwiększyła się
comiesięcznie w średnim na 33 godziny.
Administracja przedsiębiorstw i instytucji dała
możliwość zwolnić się od «niepożądanych» pracowników.
W wielu wypadkach sądy, nie wnikając w sedno sprawy,
zmuszały do przymusowej pracy z odliczeniem 25% od
pensji za spóźnienie do pracy, nie obecność przez chorobę i
inne poważne przyczyny.
Budżet państwa w znacznej mierze zasilał się kosztem
sprzedaży ludziom, najpierw przedstawicielom inteligencji,
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obligacji państwowych pożyczek. Do każdego rejonu,
przedsiębiorstwa i instytucji podawał się plan realizacji
pożyczki. Upoważnione osobysystematycznie składały
sprawozdanie o przebiegu sprzedaży obligacji. Na
ІІ kwartał 1941 r. do rejonów obwodu Lwowskiego, na
przykład, był podany plan rozpowszechnienia obligacji
państwowej pożyczki na sumę 5 mln. 850 tys. krb. Na
1 czerwieca 1941 r. było uzyskano 5 mln. 744 tys. krb.
A w ogóle po ZSRR sumy łączne załączonych od
ludzi środków wskutek narzucania obligacji sięgały
zadziwiających cyfr. W 1940 r. oni składali 18,4 mlrd. krb.
[15, с. 87].
W 1939–1941 latach na Zachodniej Ukrainie szeroko
wykorzystywały się bolszewickie metody rozwiązania
kwestii mieszkaniowej. Już w 1939 r. zaczęła się
nacjonalizacja mieszkania. Tak, decyzją tymczasowego
kierownictwa m. Równe od 15 listopada 1939 r.
znacjonalizowano do końca roku 250 domów. Łucka Rada
Miasta swoją decyzją od 31 grudnia 1939 r. uchwaliła
nacjonalizować budynki mieszkalne ogólnym kosztem od
15 tys. krb. i powyżej; domy, porzucone właścicielami;
pomieszczenie spółek akcyjnych [6, арк. 60].
Domy, które należały byłym ziemianom, wyższym
urzędnikom, kupcom, nacionalizowało się bez względu na
ich koszt. W mieście Lwowie w 1939 r. znacjonalizowano
5407 mieszkań, a w ciągu następnego roku jeszcze 5 tys.
domów.
W miastach i miasteczkach Zachodniej Ukrainy
wskutek nacjonalizacji domów i mieszkań byłych
polskich państwowych i partyjnych funkcjonariuszy
powstała znaczna ilość wolnego mieszkalnego funduszu.
Te mieszkania zostawy przydzielone za oficerami armii
i milicji, przybyłymi z wschodnich rejonów URSR,
radzieckimi, komsomolskimi funkcjonariuszami partyjnymi,
a także specjalistami różnych resortów.
Tak, tylko do listopada 1939 r. Czerwonna Armia
otrzymała na swoje potrzeby w m. Lwowie 41 dom i
49 mieszkań, organy NKWD –odpowiednio 18 domów
i 951 mieszkanie. Jednak to nie rozwiązywało istotne
zagadnienia. Temu nowa władza próbowała rozwiązać
problem z mieszkaniem przez ponowny podział istniejącego
mieszkalnego funduszu w miastach. Zaczęły spełniać tak
zwane uszczelnianie mieszkania, sens którego polegał
na tym, że do właścicieli oddzielnych uporządkowanych
mieszkań dokwaterowywały innych lokatorów, czyli
stwarzały komunalne mieszkania.
Chociaż uważało się, że mieszkanie zabiera się w
burżuazji, jednak pozbawiały mieszkań z całymi wygodami
i tych właścicieli, którzy należały do inteligencji. Były
sporo wypadków, kiedy przedstawicieli umysłowej
pracy, nie zważając na ich społeczny status, nie tylko
«uszczelniały», ale i wysiedlały z własnych domów i
mieszkań, konfiskowały majątek. O tym, w szczególności,
dowiadujemy się z dzienniczków i zapisów Piotra Pancza
za 1939 r.: «Dm. Kulczycki, ul. Geninga, 34. Rodzina
sześcioosobowa. Zabrały meble, odzież, bieliznę, węgiel.
Był współwłaścicielem domu. Pracuje w rewidencii związku
(spółdzielca–rewident). Moroz – pracuje w magistracie
Lwowa. Mieszka na ul. Geninga. Zabrały bieliznę, ubranie
i zegar. Przewodniczący komisji Hulij. Nacjonalizował dom
Uwera (ul. Roslywycka, 1) Nacjonalizował wino i tu że
wypił, zapieczętowywał bieliznę i ciepłe ubranie, apteczkę,
napisał akt i zapomniał u właścicielki. U pisarza Sterna
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Erwina ul. Leśna, 19, opieczętowały drukarską maszynkę.
U pisarza Grau–Wandmajera zabrali zegar, ponieważ na nim
był monogram Mikołaja ІІ. Nacjonalizację przeprowadzał
Karmazyn» [4, с. 15].
Niezgodnie z prawem odbierały mieszkania od
przedstawicieli inteligencji, nacionalizowały majątki, które
nie podporządkowują się im, i w innych obwodach.
I jednak część lekarzy, nauczycieli, przedstawicieli
wolnych fachów polepszyła swoje mieszkalne warunki.
Stosowały się środki co do zabezpieczenia mieszkaniem
i specjalistów przemysłu, transportu i związku, stworzyły
się im sprzyjające warunki dla pracy i odpoczynku.
Tak, dla lwowskich pisarzy otwarto jadalnię, gdzie ceny
były dostępne. Mieszkania otrzymali pisarze S. Tuor i
W. Paczowski. W 1940 r. Lwowski państwowy akademicki
teatr opery i baletu otrzymał dla artystów 8 mieszkań [6,
арк. 64].
Naukowcom nadawało się prawo do dodatkowej
powierzchni mieszkaniowej nie mniej jak 20 m2. W
październiku 1940 r. Rada Główna URSR zobowiązała
komitety wykonawcze rad zabezpieczyć bezpłatnymi
mieszkaniami z ogrzewaniem i oświetleniem medycznych,
pedagogicznych, weterynaryjnych i zootechnicznych
pracowników, co pracowal na terytorium wiejskich rad.
W razie nienadania mieszkania wypłacała się pieniężna
kompensacja [19, с. 254].
W ogóle pewna część urzędników, przedstawicieli
różnych drużyn inteligencji, polepszyła swoje mieszkalne
warunki, jednak o wiele więcej ich mieszkało w komu
nalnych mieszkaniach.
Partyjny i radziecki wierzchołek, wojskowi otrzymali
mieszkania o polepszonym komforcie. Według uchwał
związkowych organów, w 30–te lata otrzymały prawo do
dodatkowej powierzchni mieszkaniowej odpowiedzialni
funkcjonariusze partyjne i radzieckie,i niektórzy funkcjo
nariusze.
Komorne w te lata było nie tak już i miałe, jak o
tym akcentowała oficjalna propaganda. Tak, lwowska
rada miasta ustaliła takie komorne: dla pracowników i
urzędników, które miały miesięczne zarobki do 300 krb.,
stawka komornego za 1 mkw na miesiąc składała 30 kop.;
od 351 krb. do 400 krb. – 40 kop.; od 401 krb. do
500 krb. – 50 kop.; od 501 krb. do 600 krb. – 60 kop.; od
601 krb. do 700 krb. – 70 kop.; od 701 krb. i powyżej –
80 kop.
Trzeba uwzględnić i ten fakt, że wtedy miasta i
miasteczka Zachodniej Ukrainy ogrzewały się w zasadzie
węglem i drwami. Tona węgla kosztowała 1 tys. krb., co
też wpływało na rodzinny budżet. W wyniku tego znaczna
część mieszkańców miast niena bieżąco spłacała komorne.
Tak, na 1 stycznia 1941 r. mieszkańcy Lwowa zadłużyli
się za komorne 1 mln. 272 tys. krb., a w marcu zadłużenie
sięgnęło ponad 2 mln. krb. [5, арк. 10].
Więc, w zachodnich obwodach Ukrainy w 1939–
1941 latach wprowadzały się niektóre kroki dla poprawy
socjalno–bytowych warunków życia inteligencji. Jednak
ten okres okazał się zanadto krótkim, niejednoznacznym i
sprzecznym, co nałożyło odcisk na całe dziedziny życia i
działalności miejscowej ludności. Ogólną atmosferę tych
lat przekazała gazeta «Ukraińska rzeczywistość», która
zaznaczała: «z materialnej strony w 1939–1941 latach
żyło nie tak źle, bo bolszewicy nawieźli, co tylko mogły. I
w ogóle, jak mówiły, Lwów stał na drugim miejscu co do
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zabezpieczenia artykułami żywnościowymi i kramem po
Moskwie. Robiło się to dla reklamy...
W ogóle ludzie wspominają przeżytą dobę
bolszewickiego panowania jak jakiś straszny sen, jak dobę
niewiarogodnego poniżenia ludzkiej godności, moralnego
knota, stałej niepewności życia» [18].
Na ogół socjalna polityka radzieckiego kierownictwa
wtenczas odzwierciedlała stan permanentnej mobilizacji,
wsparcia nadzwyczajnych warunków. Koszary socjalizm
spekulował na entuzjazmie pracujących, stale przyzywał
ludność zawlec sztywny paseczki, żeby wystać w
kapitalistycznym otoczeniu. Socjalny stan inteligencji
Zachodniej Ukrainy, jak i większości ludności ZSRR, nie
był stabilny i bezpieczny, chociaż właściwe radzieckiemu
społeczeństwu sprzeczne tendencje – do wyróżniając
uprzywilejowanego
wierzchołka
nomenklatury
i
urawniłowki w przydziałowych stosunkach co do
podstawowej masy obywateli – pozostały nieodmiennymi.
Wymowną ilustrację do współczesnej socjalno–
psychologicznej atmosfery podaje w memuarach polski
pisarz Jerzy Putrament, rzecz mówiąć, duży zwolennik
radzieckiego ustroju.
W przeddzień 1 maja 1941 r., przyszedłszy na wezwanie
do Lwowskiego Obwodowego Komutetu, on zastał w
gabinecie swojego starszego kolegę, profesora uniwersytetu
Т. Boja–Żelenskiego, który korzystał przychylnością
władzy. Nie zważając na to, profesor przebywał w stanie
dużego niepokoju. «Wołają jego, – mówi Putrament, –
znika i pojawia się przez kilka minut. Okazuje się, że jego
premiowano za wzorową pracę w uniwersytecie. Westchnął
z ulgą. Mówi mi półgłosem: «Co za kraj! Nigdy nie znasz,
po co wywołują. Raz – premia, raz – dowód osobisty
z paragrafem»! Rzecz mówiąć, właścicielów dowodów
osobistych z tak zwanym 11 paragrafem powinny wysiedlać
z dużych miast, czyli faktycznie oni byli prawdopodobnymi
kandydatami na deportację [1, с. 49–50].
Jednak, przy całych perwersjach stalinszczyzny,
radziecka obecność w zachodnich obwodach Ukrainy jakimś
paradoksalnym sposobem nie zostawała jednoznacznego
odczucia okupacji i krzywdzenia. Profesor Pristonskiego
uniwersytetu Jan Gross, świadek wydarzeń, o których
rozmowa dotyczy, porównując postrzeganie radzieckiej
i następnej niemieckiej okupacji polskiej ludności,
stwierdza, że pierwsza była niezmierzono mniej knota i
nie miała dyskryminacyjno–pogardliwego zabarwienia.
Przyczyny tego były rozmaite, zaczynając od znikomych,
na pierwszy rzut oka, drobiazgów i kończąc przejawami
fundamentalnych podstaw radzieckiego społecznego ustroju.
Do pierwszych można odnieść, na przykład, taki fakt,
jak artystyczno–muzyczne towarzyszenie radianizacji.
W ślad za pierwszymi łączeniami Czerwiennej Armii
do Zachodniej Ukrainy wyruszyły teatralne, muzyczne,
choralne, estradowe zespoły, które najpierw występowały
z koncertami przed żołnierzami, a wkrótce przełączyły
się na miejscową ludność. W te lata wszelkimi sposobami
rozkręcało się rozwój artystycznego amatorstwa przy
klubach, w edukacyjnych zakładach, na przedsiębiorstwach.
Muzyka i piosenki stale rozbrzmiewały z wystawionych
na głównych ulicach miast głośników. Z jednej
strony, dźwiękowa ekspansja, dotychczas niezwykła,
denerwowała swoją brawurą i niezgodnością surowej
otaczającej rzeczywistości, a z innego – umilała ostatnią i
podtrzymywała ludzi moralnie [12, с. 7–8].
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Silny wpływ na pewne koła inteligencji tworzył
kult socjalnej równości, co wypływało z samej treści
komunistycznej ideologii. Wskutek ustalenia radzieckiej
władzy upadła większość socjalnych przeszkód, które
przedtem ograniczały socjalną mobilność. Perspektywa
mieć wyższe wykształcenie, zrobić karierę, posiąść pewną
socjalną pozycję stanęła dostępną dla szerokich warstw
ludności. I jeśli reakcja konserwatywnej, wcześniej
uprzywilejowanej części inteligencji na te przemiany
i materialne trudności była gwałtownie negatywna, to
młodzież, zwłaszcza ukraińskiej i żydowskiej narodowości,
pochodząca z biedniejszych warstw postrzegała tę
przemianę przychylnie, a ktoś z entuzjazmem.
Z
punktu
widzenia
historycznej
perspektywy
najważniejsze przesunięcia w świadomości inteligencji
były związane nie tak z materialnym bokiem sprawy,
jak z zaczętym w 1939–1941 latach procesem integracji
Zachodniej i Wschodniej Ukrainy. «Zjednoczenie
całych ukraińskich etnicznych terytoriów mało głęboki
psychologiczny i kulturalny wpływ na rozdzielonych
do tego czasu Ukraińców, – pisał kanadyjski historyk
ukraińskiego pochodzenia О. Herus. – Integracja i
asymilacja zachodnich Ukraińców w radziecki system z ich
doskonałą polityką, kulturą i religijnym dobytkiem okazała
się, wbrew woli reżimu, procesem dwustronnym.
Wtenczas jak zachodni Ukraińcy poddawali się
systematycznej komunizacji, wschodnie, albo radzieccy
Ukraińcy odkrywali ideały i wartości swoich zachodnich
rodaków. I chociaż jest dostrzeżony О. Herusem proces
znacznie wzmocnił się po Drugiej wojnie światowej, jego
przejawy stały się oczywistymi właśnie w 1939–1941
latach. Zachowały się sporo wspomnień z świadczeniami o
głębokich przemianach w świadomości wielu wschodnich
ukraińskich inteligentów, skierowanych na różne posady w
nowozłączonych obwodach.
Nazwiemy tylko trzy nazwiska: pierwszego radzieckiego
rektora Lwowskiego uniwersytetu Mychajła Мarczenka
(represowany 20 czerwca 1941 r.), który uprzedzał o
zagrożeniu aresztu uniwersyteckich wykładowców i
ratował zabronione ukraińskie książki, tajemnie wywożąc
ich do Kijowa; rektora weterynaryjnego instytutu Iwana
Czynczenka, który za nadmierne ukrainolubstwo było
zwolniono, jak i Мarczenka, z posady; korespondenta
kijowskiej gazety «Komsomolec Ukrainy» Josypa
Pozyczaniuka, który wstąpił do nacjonalistycznego ruchu i
z czasem zginął w szeregach Ukraińskiej powstańczej armii.
Z innej strony, nowe, niewidzialne dopóty horyzonty
otworzyły dla siebie i zachodni Ukraińcy. Коst Pankiwski –
polityczny działacz legalnego ukraińskiego ruchu
podczas niemieckiej okupacji – przez trzy dziesięciolecia
napisał o okresie 1939–1941 latach: «Przy całej bez
wyglądności i przy całych lękach tych dni wywiedli
oni nas z ścisłego grona naszych drobnych Galicko–
ukraińskich zainteresowań i spraw i rzuciły na szerokie
wody ogólnoukraińskich problemów..., zmusiły myśleć
kategoriami ogólnopaństwowymi» [13, с. 78]. I poprostu z
nim nie wolno nie pogodzić się.
Jak świadczą wspomnienia, w świadomości inteligencji
zachodnich obwodów Ukrainy wpisane w pamięci są i
pozytywne, i negatywne wrażenia o radzieckich trybach
życia w 1939–1941 latach. To odczucie podwójnej
rzeczywistości było właściwe socjalno–psychologicznej
atmosferze tego czasu.
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In the article on the basis of the archived materials the questions which deal
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Соціально–матеріальне становище професійних груп
інтелігенції на західних областях України 1939–1941 рр.
На основі архівних матеріалів розкриваються питання, пов’язані із
соціально–побутовими умовами життя та діяльності працівників розумової
праці західних областей України у період 1939–1941 рр. Висвітлюються основні
шляхи матеріальних надходжень різних професійних груп інтелігенції, стан
забезпечення житлом, особливості взаємин на побутовому рівні. Доведено, що
соціальне становище інтелігенції, як і в більшості населення СРСР в умовах
утвердження сталінської тоталітарної системи у краї не було стабільним і
захищеним.
Ключові слова: інтелігенція, західні області України, середньомісячна
зарплата, побутові умови, житлова проблема, суспільні фонди.
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Репресована випускниця
Київського державного університету
Хмара Фаїна Михайлівна
Висвітлено життєвий шлях випускниці Київського державного
університету, директорки середньої школи №163 м. Києва в Дарниці Хмари
Фаїни Михайлівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами
НКВС УРСР у 1937 р. Досліджено причини її арешту та негативного
ставлення чекістів до представників української науки та освіти у 1920–х –
1930–х рр. Доля Хмари Фаїни Михайлівни виявилася досить типовою для
арештованих у 1936–1937 р. Чекісти звинуватили її в участі у видуманій
ними «троцькістській організації», у намірах проводити терористичні
акти проти членів Комуністичної партії і радянської уряду. Завданням
цієї статті є проаналізувати причини та обставини арешту випускниці
Київського університету Ф. М. Хмари, проведеного в 1937 р., прослідкувати
долю заарештованої. Одним із завдань сучасної української історичної науки
є повернення із забуття імен невинно репресованих людей, не зважаючи на їх
політичні погляди чи партійну приналежність.
Ключові слова: політичні репресії, викладачі, НКВС УРСР, Київський
державний університет.

Пропоноване дослідження присвячене біографії
репресованої у 1937 р. випускниці КДУ, вчительки
Хмари Фаїни Михайлівни. Вивчення біографій
репресованих викладачів та вчителів є складовою
частиною загальнодержавної програми «Реабілітовані
історією».
Завданням цього дослідження є за допомогою
неопублікованих та маловідомих документів НКВД та
Комуністичної партії України з’ясувати етапи біографії
Ф. М. Хмари, обставини її арешту і засудження в 1937 р.
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Наукова новизна та актуальність дослідження
полягає у тому, що про життєвий шлях Ф. М. Хмари
немає публікацій, її лише іноді згадують в окремих
дослідженнях. Отже, ця стаття сприятиме введенню
до наукового обігу інформації про її життєвий шлях і
педагогічну роботу, суттєво доповнить досі недостатньо
вивчену картину сталінських політичних репресій в
київських навчальних закладах.
Основу джерельної бази статті складають матеріали
архівної кримінальної справи на Ф. М. Хмару, яка
зберігається в Галузевому державному архіві Служби
безпеки України [4]. Об’єктом дослідження є суспільно–
політичні та ідеологічні процеси, що відбувалися в
УССР у 1930–х рр., а також у роки Великого терору.
Предметом дослідження є біографія і обставини арешту
та засудження Ф. М. Хмари.
Стан вивчення теми дослідження. Історіографія
політичних репресій сталінської доби в Україні щороку
поповнюється новими працями. З часу відновлення
незалежності України у 1991 р. науковцями було
опубліковано ряд важливих збірників документів,
книг та статей про політичні репресії ЧК–КГБ проти
викладачів та науковців м. Києва. В них вперше
було оприлюднено унікальні документи з колишніх
радянських «спецхранів» Серед найбільш важливих
праць про долю репресованих київських викладачів
та інтелігенції слід назвати дослідження О. Бажана,
Ю. Данилюка, О. Рубльова [1], І. Біласа [2], С. Білоконя
[3], К. Довганя [5], В. Заруби [6], Н. Литвин [7],
О. Юркової [8] та багатьох інших. У цьому короткому
вступі важко проаналізувати всі праці. Зазначена
тематика викликає значне зацікавлення у науковців.
Про політичні репресії комуністичного режиму проти
української інтелігенції у сталінський період історії
ХХ століття вже опубліковано кілька тисяч наукових
публікацій, які годі перелічити у цьому вступі [9].
Завдяки цим науковим працям українське суспільство
вже знає досить багато про політичні репресії
серед викладачів вищих навчальних закладів в роки
сталінщини.
У процесі наукового аналізу проблеми попередніми
дослідниками було з’ясовано причини, мотиви й
ідеологічне підґрунтя терору, розв‘язаного радянською
владою проти викладачів КДУ в 1930–53 рр.,
виокремлено та проаналізовано специфіку і особливості
поширення терору, встановлено безпосередній зв’язок із
репресіями в УРСР і СРСР. Проте, на жаль, публікацій
про репресованих студентів і викладачів м. Києва все
ще недостатньо. Тому ця тема потребує подальшого
наукового вивчення.
Після самогубства Голови Раднаркому УРСР 30 серп
ня 1937 р. Панаса Любченка і його дружини Марії
Крупеник, співробітники НКВС УРСР здійснили
арешти людей з їх оточення. Тоді ж була заарештована
і Фаїна Михайлівна Хмара. Вона народилася у 1899 р.
у м. Кременчук (тепер – Полтавської області), за
національністю – єврейка, педагог, з вищою освітою –
закінчила Київський державний університет, на
момент арешту – літературний працівник і директорка
середньої школи №163 у м. Києві (в Дарниці). В
КП(б)У перебувала з 1919 р. На момент арешту до
її родини входили: син – Ілля Нісонович Хмара –
20 років; мати – Шендель Елієвна Грицевська (або
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Хрицевська) – 60 років; сестри: Катерина Михайлівна –
42 роки, Євгенія Михайлівна – 40 років, Єлизавета
Михайлівна – 36 років, Зінаїда Михайлівна – 34 роки,
Елла Михайлівна – 22 роки [4, арк. 6].
13 вересня 1937 р. оперуповноважений 4 відділу
УДБ НКВС УРСР Гольдман розглянув матеріали на
Ф. Хмару і вирішив, що вона є «активним учасником
антирадянської націоналістичної організації, яка стояла
на терористичних позиціях». Це дало йому підстави
вважати, що її перебування на волі може відбитися на
ході слідства. Тому керуючись ст. 143, 145 та 156 КПК
УРСР він постановив обрати мірою запобігання до
Ф. Хмари утримання під вартою у спецкорпусі Київської
тюрми. Постанову затвердили начальник 3 відділення
4 відділу УДБ НКВС УРСР Лифар та помічник началь
ника 4 відділу УДБ НКВС УРСР Пєрцов [4, арк. 1].
В той же день 13.09.1937 р. керівництво НКВС
УРСР підписало ордер №432 на арешт Ф. Хмари, яка
проживала на вул. Короленка (тепер – Володимирська),
б. 45, кв. 8–б [4, арк. 3]. На підставі цього ордеру
співробітники НКВС 14 вересня 1937 р. провели обшук
у квартирі Ф. Хмари. Під час нього було вилучено
документи і листування, які передали на зберігання у
комендатуру НКВС УРСР [4, арк. 4].
15 вересня 1937 р. військовий прокурор Київського
військового округу диввоєнюрист Калошин розглянув
матеріали про діяльність Ф. Хмари, представлені
4 відділом УДБ НКВС УРСР, і вирішив, що вона
викрита, як «учасниця контрреволюційної української
націоналістичної організації», за що передбачалося
покарання за ст. 54–8 та 54–11 КК УРСР. Керуючись
ст. 146 та 156 КПК УРСР і постановою ЦВК СРСР
від 8 травня 1933 р. Калошин постановив обрати
запобіжною мірою до Ф. Хмари утримання під вартою у
спецкорпусі Київської тюрми [4, арк. 2].
20 вересня 1937 р. Ф. Хмара (очевидно, під тиском
слідчих), написала заяву до народного комісара
внутрішніх справ УРСР такого змісту: «Притягнення
мене до відповідальності за злочини, направлені проти
радянської влади та комуністичної партії дало мені
зрозуміти ту глибину мого падіння в брудне фашистське
болото, куди я потрапила. Глибоко усвідомлюючи всю
мерзенність свого злочину я самим щирим чином хочу
розповісти органам НКВС про свою контрреволюційну
діяльність, і про інших учасників організації. Будучи
залученою до контрреволюційної націоналістичної
організації в 1936 р. Марією Миколаївною Крупеник
я під її керівництвом почала свою шкідницьку, підлу,
антирадянську роботу, про яку хочу детально розповісти
слідству. Прошу вас, громадянин народний комісар, дати
мені можливість спокутувати свою провину чесною
працею» [4, арк. 7].
В той же день 20.09. 1937 р. Ф. Хмара написала
власноручні свідчення про свою «контрреволюційну
діяльність» [4, арк. 18–29]. В них вона детально
розповіла все те, що хотіли від неї почути чекісти. Що
з того правда, а що ні – тепер сказати важко. Ясно лише
те, що подібні слова були явно вигідні слідчим НКВС, і
вони, скоріше за все, і препарували відповідним чином
протоколи допитів Ф. Хмари, щоб отримати фактаж
для її подальшого засудження. Ф. Хмара під тиском
чекістів «зізнавалась», що в 1931 р. приїхала в Україну
з Білоруської РСР за місцем роботи свого чоловіка –
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керівника української державної капелли «Думка»
А. А. Шраменка. Вимушена була підтверджувати, що
її чоловік був за своїми переконаннями «українським
націоналістом». І вона під його впливом також «стала
закріплюватись на позиціях українського націо
налізму». У 1933 р. Ф. Хмара вступила на навчання
на літературний (філологічний) факультет КДУ
ім. Т. Шевченка. Там вона буцімто «опинилася в
оточені
націоналістично
налаштованої
частини
студентів і аспірантів – в т.ч. молодих поетів Сірого
і Лупана». Її захоплювала їх творчість, і вона «стала
помагати у просуванні їх ідеологічно шкідливих творів,
влаштовувала літературні вечори з демонстрації їх
творчості серед студентів» тощо. Ось так, на думку
чекістів, і розпочалася її «націоналістична робота» в
КДУ [4, арк. 18–25].
Навесні 1935 р. Ф. Хмара познайомилась з дру
жиною Голови Раднаркому УРСР Панаса Любченка –
Марією Крупеник. Чекісти виколотили з заарештованої
свідчення, що «М. Крупеник втягла мене у органі
зовану боротьбу з комуністичною партією та радян
ською владою». У 1936 р. вони буцімто стали часто
зустрічатись, і М. Крупеник стала «відвертіше вислов
лювати свої контрреволюційні погляди». Вона начебто
була незадоволена політикою ВКП(б) у національному
питанні на Україні, розхвалювала начальника управління
у справах мистецтв при РНК УРСР Андрія Хвилю.
Чекісти не оминули нагоди записати в протокол допиту,
що Ф. Хмара «солідаризувалась з М. Крупеник і
не давала відпору її контрреволюційним думкам» [4,
арк. 20–29].
Далі зазначалося, що «жінки обговорювали стан
культури в Україні, і стверджували, що при радянській
владі українська культура знаходиться в загоні,
національну творчу думку затирають, під виглядом
української творчості виставляють бездарні, позбавлені
справжньої цінності твори». Також начебто велись
розмови «про творчий застій в українській радянській
літературі, про відсутність нових творчих думок, про
закритість, про необхідність пошуку нових творчих сил,
які є, але розпилені» [4, арк. 23–29].
У кінці 1935 р. М. Крупеник буцімто висловила
Ф. Хмарі побажання «створити на літературному
факультету КДУ кадри української націоналістичної
молоді і вести з ними роботу для створення справжньої
української літератури». Далі М. Крупеник буцімто
розповідала Ф. Хмарі, що «український народ
знаходиться в кабалі, в Україні дуже мало українського,
ініціатива народу скована Москвою, і розквіт України
можливий лише тоді, коли народ звільниться з–під влади
Москви». Тут же вона буцімто сказала, що «український
народ не доб’ється звільнення без застосування
насильства над окупантами, а тому потрібні сильні
люди, необхідно консолідувати міцних і переконаних
людей, які можуть відстоювати українські інтереси».
Далі чекісти понавидумували, буцімто М. Крупеник
інформувала Ф. Хмару про існування сильної «націо
налістичної організації», яка готується повалити
радянську владу і більшовицьке керівництво, відірвати
Україну від СРСР і створити «фашистське керівництво
за зразком Німеччини». Серед керівників «організації»,
на думку чекістів, були П. Любченко, А. Хвиля і інші –
колишні боротьбисти [4, арк. 21–29].
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Далі зі свідчень Ф. Хмари можна побачити, що
буцімто М. Крупеник запросила її «взяти участь в
роботі націоналістичної організації», на що Ф. Хмара
«дала згоду». Після цього вона отримала «завдання» –
«сколотити в КДУ націоналістичну групу». На думку
чекістів, це було здійснено в 1936 р., і до «групи»
увійшли студенти літературного факультету КДУ
Г. Сірий, Л. Лупан, С. Богацько і інші, які займались
«шкідницькою роботою на літературному фронті».
З усіма ними Ф. Хмара буцімто «проводила
контрреволюційні розмови». Таким чином, особиста
участь Ф. Хмари в роботі «української націоналістичної
контрреволюційної організації» була виписана слідчими
НКВС досить детально, щоб заплямувати її репутацію
перед радянською владою раз і назавжди [4, арк. 25–29].
22 вересня 1937 р. оперуповноважений 4 відділу
УДБ НКВС УРСР сержант держбезпеки Тарасовський
на підставі ст. 126 КПК УРСР постановив притягнути
Ф. Хмару до відповідальності за ст. 54–7, 54–8 та 54–1
КК УРСР [4, арк. 6].
22 жовтня 1937 р. нарком держбезпеки УРСР комісар
держбезпеки 2 рангу І. Леплевський та помічник
прокурора СРСР М. Рогінський затвердили обвину
вальний висновок у справі №817 зі звинувачення
Ф. Хмари. Його склав оперуповноважений 4 відділу
УДБ НКВС УРСР сержант держбезпеки Тарасовський,
а з ним погодився начальник 4 відділу УДБ НКВС
УРСР капітан держбезпеки Хатеневер [4, арк. 42–
45]. В ньому зазначалося, що УДБ НКВС УРСР була
виявлена, викрита та ліквідована «антирадянська
українська націоналістична терористична організація»,
якою керували колишні боротьбисти. Вона ставила
своїм головним завданням «насильницьке повалення
радянської влади на Україні та встановлення фашист
ського устрою». Однією із членів організації, на думку
чекістів, була заарештована 14.09.1937 р. Ф. Хмара.
Далі було написано нісенітниці, що іще з 1936 р.
Ф. Хмара була учасницею «антирадянської української
націоналістичної терористичної організації», в яку
її буцімто завербувала Марія Крупеник – дружина
керівника Раднаркому УРСР Панаса Любченка. Чекісти
видумали, що М. Крупеник розповідала Ф. Хмарі про
«кінцеву мету організації» – повалення радянської
влади шляхом збройного повстання і насильницьке
усунення від влади більшовицького керівництва. Також
на придумували, що М. Крупеник доручила Ф. Хмарі
вербувати в «організацію» нових учасників, а також
«створити в КДУ групу з націоналістично налаштованих
молодих українських поетів і направляти їх творчість
по націоналістичному шляху». Чекісти стверджували,
що в результаті Ф. Хмара створила на літературному
факультеті КДУ націоналістичну групу, до якої
увійшли студенти Гавриш Сірий, Леонід Лупан і Софія
Богацько, а ще «оброблялись в націоналістичному дусі»
студенти Марія Богацько, Яків Башмак і інші. Не забули
звинуватити Ф. Хмару у «проведенні контрреволюційної
націоналістичної роботи в області популяризації
ідеологічно ворожої літератури», підтриманні зв’язку з
іншими учасниками «організації». І, звісно, зазначили,
що Ф. Хмара на слідстві в НКВС УРСР сама визнала
себе винною. За все це передбачалось покарання за
ст. 54–8 та 54–11 КК УРСР. Зважаючи на викладене,
було прийнято рішення судити Ф. Хмару судом
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Військової колегії Верховного суду СРСР в порядку
постанови ЦВК СРСР від 01.12.1934 р. [4, арк. 42–45].
24 жовтня 1937 р. відбулось засідання виїзної сесії
Військової колегії Верховного суду СРСР в м. Києві.
Головував диввоєнюрист А. М. Орлов, членами
судилища були бригвоєнюрист С. Н. Ждан, військовий
юрист 1 рангу Ф. А. Клімін, секретарем був військовий
юрист 1 рангу А. А. Батнер. В протоколі не вказано час,
коли розглядалася справа. Але судячи з інших подібних
справ, розгляд тривав недовго, буквально кілька хвилин.
Головуючий запитав, чи визнає себе обвинувачена
винною. Ф. Хмара відповіла, що так, і підтвердила
свідчення, які дала на слідстві. В останньому слові
вона буцімто сказала, що прийме будь–яке покарання,
як належне (так записано в протоколі, але чи можна
цьому вірити – це питання). Судилище оголосило
засідання і судове слідство завершеним, і судді вийшли
на нараду [4, арк. 48]. Далі було оголошено вирок, в
якому повторювались всі ті ж самі обвинувачення, що й
в обвинувальному висновку. Ф. Хмара була засуджена за
ст. 54–8, 54–1 КК УРСР до розстрілу [4, арк. 49].
У справі збереглася довідка, складена заступником
начальника 12 відділення 1 спецвідділу НКВС СРСР
лейтенантом держбезпеки Шевельовим, що Ф. Хмара
була розстріляна в м. Києві 25 жовтня 1937 р. [4,
арк. 50].
Шлях до її реабілітації вивився довгим. Лише 9 лип
ня 1992 р. заступник генерального прокурора України
державний радник юстиції 2–го класу В. В. Дацюк
затвердив висновок щодо реабілітації Ф. Хмари згідно
з ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політич
них репресій на Україні» від 17.04.1991 р. у зв’язку з від
сутністю в її справі доказів, які підтверджують обґрун
тованість притягнення до відповідальності [4, арк. 75].
Висновки. Слід зазначити, що доля випускниці
КДУ Хмари Ф. М. виявилася досить типовою для
репресованих у період Великого терору 1937–38 рр.
Вона була заарештована чекістами, як і багато
інших студентів, вчителів і викладачів. В той час
обвинувачуваних частіше за все просто розстрілювали.
Саме так, за допомогою політичних обвинувачень,
радянський режим знищував еліту України –
інтелігенцію, викладачів, вчителів, громадських та
політичних діячів, просто думаючих людей. Наслідком
цих протиправних дій став занепад освіти і цілого ряду
наук в Україні і СРСР, створення величезної кількості
псевдонаукових досліджень на основі ідеології партії
«Леніна–Сталіна». Результати тогочасного програму
української науки відчуваються і досі.
Одним із завдань сучасної української історичної
науки є повернення із забуття імен невинно
репресованих людей. Думається, що маловивчена
на сьогодні постать випускниці КДУ імені Тараса
Шевченка, директорки середньої школи №163 у м. Києві
Хмари Фаїни Михайлівни повинна зайняти достойне
місце в історії Київського національного університету
ім. Т. Г. Шевченка та інших навчальних закладів
м. Києва, де вона працювала.
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Faina Mykhailivna Khmara: how she was repressed
by the NKVD in 1937
The biography of Kyiv State University graduate, the director of Kyiv 163rd
secondary school in Darnitsa Faina Khmara, her life and activity are analyzed in
this article. The causes of her arrest and security officers’ negative attitude towards
representatives of Ukrainian science and education in the 1920s – 1930s. The fate
of Kyiv State University graduate, the director of the 163rd secondary school Faina
Khmara was quite typical for those arrested in 1936–1937. The NKVD accused her
of involvement in devised so–called «Trotskyist organization», of intentions to carry
out terrorist acts against members of the Communist party and the Soviet government.
The objective of this article is to analyze the causes and circumstances of the arrest of
Kyiv State University graduate, the director of the 163rd secondary school in Darnitsa
Faina Khmara, conducted in 1937, and also to follow the fate of this secondary school
director. One of the purposes of Ukrainian modern historical science is to return from
the oblivion the names of innocent repressed people, regardless of their political views
or party affiliation.
Keywords: political repressions, teachers, the NKVD, the USSR, Kyiv Taras
Shevchenko State University.
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Науково–технічна школа
професора Л. Д. Проскурякова:
персоніфікація історії науки і техніки
Зроблена спроба окреслити головні етапи наукової діяльності Михайла
Митрофановича Філоненка–Бородича (1885–1962 рр.) як ученого у галузі
механіки, математики, автора досліджень з питань опору матеріалів і теорії
пружності, просторових задач з теорії пружності, механічної теорії міцності,
моделі пружної основи. Відзначена ключова роль Л. Д. Проскурякова у становленні
майбутнього вченого зі світовим ім’ям професора М. М. Філоненка–Бородича.
Метою статті є відтворення ключових віх професійної діяльності
М. М. Філоненка–Бородича. Методологічною основою дослідження є загальні
принципи об’єктивності та історизму. Висновки роботи полягають у
констатації факту про достеменно не досліджений науково–педагогічний
доробок вченого.
Ключові слова: Михайло Митрофанович Філоненко–Бородич, будівельна
механіка, теорія пружності, опір матеріалів, Лавр Дмитрович Проскуряков,
наукова діяльність, будівництво мостів, наука, техніка, історія науки і техніки.

Науково–технічна школа професора Л. Д. Проску
рякова персоніфікує діяльність Михайла Митрофановича
Філоненка–Бородича (1885–1962 рр.) – видатного
вченого у галузі будівельної механіки, математики,
власне учня Лавра Дмитровича Проскурякова (1858–
1926 рр.), дослідника питань опору матеріалів і теорії
пружності; автора численних навчально–методичних
праць, посібників, підручників з теорії пружності і
опору матеріалів є актуальною з багатьох причин.
Вже у ранніх роботах М. М. Філоненка–Бородича
проявилися характерні риси його творчості: чіткість
математичного аналізу, технічні аналогії, глибина
опрацювання розглянутої проблеми. Це дозволило
йому знаходити оригінальні рішення і виявляти нові
властивості та явища навіть при вирішенні завдань, які,
здавалося б, вичерпані численними попередниками.
М. М. Філоненко–Бородич є автором підручників для
вищих навчальних закладів з опору матеріалів і теорії
пружності.
Історіографічний аналіз проблеми свідчить, що
проблема не обійдена увагою дослідників, але носить
фрагментарний характер. Загалом це роботи перших
років після смерті вченого: некрологи та короткі відо
мості загального характеру. Ґрунтовними є роботи учнів
і сучасників вченого, втім із значною кількістю
історичних невідповідностей, джерельних втрат, що
стали ґрунтом для подальших розвідок та сформували
асиметрію історіографії питання. Нарешті, енцикло
педичні видання містять короткі відомості про головні
віхи життя і діяльності М. М. Філоненка–Бородича,
що сформовані на основі попередніх розвідок та
інституалізували асиметрію історіографії.
Вище зазначене надає можливості виділити неви
рішені раніше частини загальної проблеми, зокрема:
надати історичну ретроспективу наукової діяльності
М. М. Філоненка–Бородича через виявлену джерельну
базу, через питання та виправлення фактологічних втрат
в історіографії проблеми, дослідити і показати вплив
особи в історії науки і техніки через персоніфікацію
науки, що у ХХІ ст. може і повинна стати одним із
шляхів гуманізації і гуманітаризації системи освіти.
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Метою окресленої роботи є спроба згідно методики
і методології історичних досліджень окреслити роль
наукової діяльності М. М. Філоненка–Бородича в
історії вітчизняної науки і техніки; у розробці методів
теорії пружності і опору матеріалів, кристалізувати
та надати стислий аналіз напрацювань вченого. Роз
відка ґрунтується на використанні методів історико–
хронологічного і порівняльного аналізу; логічного
методу із залученням документальної та історіографіч
ної бази напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених.
Михайло Митрофанович народився 4 червня (23
травня) 1885 р. у місті Глухів Чернігівської губернії
(нині Сумської області) у родині дворян. У 1893 р.
юний Михайло здобуває право навчатись у Глухівській
класичній гімназії, яку закінчив у 1898 р., поступив на
юридичний факультет Імператорського Університету
Св. Володимира у Києві, а після закінчення займав
посаду судового слідчого в м. Карачів Орловської
губернії. У 1909 р. представив на огляд професурі
роботу на тему «Класифікація унікурсальних кривих
третього порядку». Отримавши блискучу математичну
підготовку в університеті він поступає їде до
Московського інженерного училища.
Основні курси з фізики та математики в училищі
читали провідні професори Московського університету.
Перш за все слід згадати Лавра Дмитровича Проску
рякова (1858–1926 рр.) – професора, інженера, нова
тора, мостобудівника, педагога, учнями якого, крім
Михайла Митрофановича були вчені зі світовим ім’ям:
Є. О. Патон, І. П. Прокофьєв, П. А. Веліхов, П. Я. Ка
мєнцев та послідовники П. К. Худяков, В. А. Кісельов,
О. О. Гвоздєв, І. М. Рабінович, Б. М. Жемочкін та ін.
Л. Д. Проскуряков перший у Європі відмовився від
проектування складних за конструкцією і розрахунками
граткових мостових ферм. Він спроектував і розробив
параболічні й полігональні статично визначені мостові
ферми з шпренгельною граткою, запропонував консольні
й аркові ферми для залізничних мостів.
Михайло Митрофанович завжди з вдячністю згаду
вав про професора Проскурякова, адже був його учнем.
Через багато років, в 1927 р, Михайло Митрофанович
написав некролог про Л. Д. Проскурякова [1] і випустив
у світ посмертне видання лекцій з будівельної механіки
свого вчителя. Він казав: «З ім’ям Лавра Дмитровича
пов’язана низка великих досягнень і нових методів
в мостовій справі, де він займав одне з перших
місць ... він був в той же час засновником абсолютно
нового методу викладання будівельної механіки,
започаткував паралельне проходження курсу на лекціях
і семінарських заняттях з рішенням великої кількості
завдань і виконанням низки домашніх завдань» [1].
«Він вперше ввів у вищій школі графо–аналітичні
методи розрахунку ... Лавр Дмитрович дав багато нових
і сміливих рішень, які швидко набули поширення на
практиці. Особливо слід відзначити Єнісейський міст
біля Красноярська, де вперше в Росії були застосовані
ферми з шпренгельними гратами, великою довжиною
прогону і новими конструкціями проїжджої частини з
нерозрізними поздовжніми і наскрізними поперечними
балками. Тут вперше в розрахунковій практиці був
застосований метод ліній впливу. Єнісейський міст
отримав велику популярність і приніс автору Золоту
медаль на Всесвітній виставці в Парижі в 1900 р. Не
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можна не відзначити двох витончених і легких аркових
мостів через Москву–ріку на Московській окружній
залізниці. Обидва вони слугують окрасою Москви,
обидва знаходяться поблизу могили Лавра Дмитровича і
є найкращим йому пам’ятником» [1].
Питання розрахунків і властивостей явищ поздовж
нього вигину цікавили Михайла Митрофановича ще
у студентські роки, отримавши практичну підготовку
та світогляд інженера–практика Філоненко–Бородич
публікує ряд досліджень, зокрема: «Дослідження інже
нера Погоржельського і особливості поздовжнього виги
ну» (1927 р.) [2]; «Дослідження Н. В. Погоржельського і
особливості задачі з поздовжнього вигину» (1935 р.) [3].
Так, у першій із окреслених вище робіт, вчений
аргументовано піддає критиці один із помилкових
поглядів на сутність явища поздовжнього вигину, що
призводять до неправильної оцінки критичної сили.
Йдеться про новацію інженера Погоржельського
визначати спосіб розрахунку, що дозволяв значно
збільшити поздовжнє навантаження і тому привертав
увагу інженерів. Однак, робота мала протиріччя у
суті трактування явища втрати стійкості і по суті була
помилковою. Михайлу Митрофановичу довелося
протягом ряду років публічно виступати із запереченням
пропозицій Погоржельського.
Оригінальним викладом матеріалу вирізняються
дослідження Михайла Митрофановича щодо косого
вигину і вигину смуги. Так, згідно методу Філоненка–
Бородича, відповідність між заданим і перетвореним
перетином дозволяє легко знаходити нульову лінію, а
також статичні моменти і моменти інерції. Значення
моменту інерції об’єкта залежить від його форми та
розподілу маси в об’ємі.
У дослідженні «Про вигин смуги» (1936 р.)
науковець розглянув задачу про вигин смуги, по довгих
сторонах якої прикладені довільно задані навантаження,
а також смуги, одна з довгих сторін якої лежить на
жорсткій основі, а інша навантажена. Робота містить
суттєве спрощення відомих рішень Ріб’єра і рішень
Файлона, а саме: повністю звільняє від необхідності
вирішувати системи спільних рівнянь для визначення
коефіцієнтів ряду, що висловлює функцію напружень
Ері [4].
Учений запропонував кілька наближених теорій
пружної основи, що замінюють реальний ґрунт деякої
умовної розрахункової моделі: мембранна і ламінарна
моделі Михайла Митрофановича. Так, мембранна
модель має велику розрахункову гнучкість, що
характеризується двома числовими параметрами. За
своїми властивостями вона ніби займає проміжне місце
між моделлю Вінклера і моделлю пружного півпростору.
Ця модель призводить до досить простих диферен
ціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. Для
кожної з цих моделей Михайло Митрофанович склав
і інтегрував диференціальні рівняння рівноваги, що
дало можливість отримати рішення для півплощини та
півпростору, для шару кінцевої постійної товщини, для
шару на жорсткій основі.
Водночас, на прикладі розрахунку балок і плит на
пружній основі простежується тенденція зближення
і взаємного переплетення методів будівельної меха
ніки і математичної теорії пружності. Ефективність
і застосування системи функцій до вирішення
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завдань теорії пружності, у вирішенні плоскої задачі
про стиснення прямокутної пластини довільними
навантаженнями на двох протилежних сторонах, а
також задачі про вигин прямокутної пластини, у якій
два протилежних краї закріплені – практичні наукові
пропозиції вченого. Значним внеском у розробку методів
дослідження напружено–деформованого стану об’ємних
тіл є метод вирішення просторових задач теорії
пружності на основі варіаційного принципу Кастільяно,
що розробляв М. М. Філоненко–Бородич.
М. М. Філоненко–Бородич у своїй останній
опублікованій роботі «Про плоску задачу для клину»,
використав розроблений метод для вирішення завдання
по трикутному диску, що несе довільне, урівноважене
навантаження по одній грані, з двома іншими гранями,
вільними від навантажень. Вчений суттєво доповнив і
завершив класичну задачу з нескінченного клину. Крім
того, Михайло Митрофанович удосконалив питання
розробки теорії міцності для матеріалів, що мають
різний опір матеріалів [5].
Особливо слід зазначити, що крім критичної
напруги, теорія дозволяє визначити стан поверхні
руйнування і величину відповідних нормальних
і дотичних напруг. Мор сформулював теорію
міцності на основі широкого узагальнення наявних
експериментальних уявлень, вважаючи, що причиною
руйнування є дотичні напруги, критичне значення
яких залежить від нормальної напруги. Саме у роботах
М. М. Філоненка–Бородича враховується проміжне
головне напруження і будується обхідна поверхня, що
характеризується умовою міцності. Однак, в більшості
випадків, що зустрічаються в практиці проектування,
проміжна головна напруга істотно не впливає, тому
теорія Мора набуває вагомого практичного значення.
Введені узагальнені інваріанти дозволили Михайлу
Митрофановичу розглянути у просторі різні теорії
міцності і зробити порівняльний аналіз. Аналіз
напруженого стану тіла і існуючих критеріїв міцності
дозволив ученому узагальнити критерій Мора і
запропонувати критерій міцності, що врахував всі
три головні напруги і визначив реальні властивості
матеріалу.
Ідеї М. М. Філоненка–Бородича про можливість
побудови теорії міцності в просторі головних напружень
і узагальнених інваріантів тензора напружень знайшли
своє практичне відображення у курсі лекцій, механічних
теорій міцності, які він читав у вищих технічних
навчальних закладах колишнього СРСР.
Професор М. М. Філоненко–Бородич запропонував
записувати умови міцності у вигляді алгебраїчної суми
добутку двох або декількох співмножників, другого або
навіть третього ступеня щодо головних напружень, що
містить певне число довільних сталих, які визначаються
з дослідів, в тому числі і з дослідів при складному
напруженому стані. Розрахунок пружної стрижневої
системи контактує з пружною основою такої системи і
має бути доповнений схемою стрижня на пружній основі.
Михайло Митрофанович Філоненко–Бородич –
вчений, який при постановці задачі визначення
оптимальних параметрів виділяв і описував один
або кілька критеріїв ефективності (якості) технічної
системи, що дозволяють з декількох альтернативних
варіантів системи обрати найкращий. Найбільше
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застосування при конструюванні критеріїв міцності
отримав метод М. М. Філоненка–Бородича, що полягає
у конструюванні девіаторних і меридіальних кривих.
Науковець оптимізував параметри, які можна змінювати
і від яких залежать критерії ефективності; обмеження
на параметри та їх співвідношення, які повинні бути
виконані.
Внесок М. М. Філоненка–Бородича у розробку
теорії пружності і теорії міцності не має відворотного
відліку, адже у технознанні співвідношення емпіричного
і теоретичного зберігає інше значення, ніж у природо
знавстві, де ступінь теоретизації вищий. Ім’я Михайла
Митрофановича, учня професора Лавра Дмитровича
Проскурякова, видатного вченого–механіка і педагога
широко відоме серед фахівців у галузі теорії пружності
механіки суцільних середовищ, що вивчає деформації
і напруження в тілах; будівельної механіки і опору
матеріалів.
Підсумовуючи вище сказане, варто окреслити
ряд положень та висновків, згідно мети і завдання
дослідження: ідеї Михайла Митрофановича про можли
вість побудови теорій міцності в просторі головних
напружень знайшли своє яскраве відображення у
науковій, навчально–методичній літературі та прак
тичній діяльності. Для теорії розрахунку руху поїздів на
проектованих і існуючих залізницях метод Філоненко–
Бородича мав важливе практичне значення, адже у
декілька разів зменшив собівартість виробництва.
На основі методів математичної статистики і
теорії ймовірностей, вчений вирішив важливі для
економіки країни питання теорії амортизації майна
залізничного транспорту і пов’язані з цим щорічні
витрати держави; питання про методи вимірювання
роботи залізничного транспорту, а також питання теорії
похибок при обрахунку фіскального зиску залізниць.
М. М. Філоненко–Бородич – гідний учень свого вчителя
Лавра Дмитровича Проскурякова, який випередив час та
своєю діяльністю поповнив золоту скарбницю сторінок
вітчизняної науки і техніки та науково–технічної школи
професора Проскурякова зокрема.
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Scientific school of Professor L. D. Proskuryakov:
personification of the history of science and technology
The publication attempts to outline the main stages of scientific activities of
Mikhail Mitrofanovich Filonenko–Borodzicz (1885–1962) – the famous scientist in
the field of mechanics, mathematics, the author of research on strength of materials
and theory of elasticity, spatial problems of theory of elasticity, mechanical strength
theory, the model of elastic Foundation. The key role of L. D. Proskuryakov in the
formation of the future world scientist Professor Filonenko–Borodzicz is indicated.
The article aims at defining key milestones of Filonenko–Borodzicz’s professional
activities. The methodological background of the study is the general principle of
objectivity and historicism. The author concludes that scientific and pedagogical
heritage of the scientist has not been accurately studied.
Keywords: Mikhail Mitrofanovich Filonenko–Borodzicz, structural mechanics,
theory of elasticity, mechanics of materials, Lavr Dmitrievich Proskuryakov, scientific
activity, bridge construction, science, technology, history of science and technology.
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Сучасна регіональна історіографія
антифашистської боротьби ОУН–УПА
Здійснено спробу проаналізувати стан висвітлення у сучасній регіональній
історіографії антифашистської діяльності ОУН–УПА. Зазначено, що
після здобуття державної незалежності України проблематика ОУН–УПА
стала однією з найбільш популярних серед науковців. Фактографічну основу
синтетичних праць з цієї тематики складають публікації краєзнавчого,
локального характеру. З’ясовано, що найбільша увага регіональних дослідників
була спрямована на основні центри активності українського національно–
визвольного руху: Волинь і Галичину. Більшість аспектів боротьби українських
націоналістів проти окупантів у цих регіонах висвітлена на належному
науковому рівні. Водночас, проблематика, пов’язана переважно зі східними та
центральними регіонами України потребує подальших пошуків. Встановлено,
що недостатньо опрацьованими залишаються такі теми, як боротьба
з окупантами оунівського підпілля у містах Галичини, Волині, Буковини і
Закарпаття та у сільській місцевості Східної і Центральної України.
Ключові слова: історіографія, ОУН–УПА, Друга світова війна,
антифашистська діяльність, регіональні дослідження, Волинь, Галичина.

Від моменту здобуття державної незалежності
України діяльність ОУН і УПА стала однією з найбільш
популярних серед науковців. Значне місце у цих
дослідженнях належить питанням антифашистської
боротьби ОУН і УПА. Упродовж останньої чверті
століття з’явилась значна кількість праць, присвячених
антифашистській діяльності ОУН–УПА в окремих
місцевостях України.
Волинь як колиска повстанської армії привернула
найбільшу увагу дослідників українського руху Опору.
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Цю тему розробляли О. Озимчук [34] і О. Ленартович
[26]. Про діяльність ОУН–Б на Волині написала
монографію Г. Стародубець. Вона встановила, що вже у
1942 р. були закладені основи трифронтової боротьби:
проти радянських партизанів, польських колоністів
і гітлерівців одночасно. Це значно послаблювало
українські самостійницькі сили. Головною особливістю
1942 р. в діяльності бандерівців стала наявність внут
рішньопартійного конфлікту між «волинською» і
«галицькою» групами. Головний Провід не зміг
реально оцінити настрої населення Волині. Саме тому
намагання Крайового Проводу ОУН активізувати
збройний опір окупантам під оунівським керівництвом
не підтримувалися. Зовнішнім проявом цього конфлікту
стала інертність бандерівського руху у військовій сфері,
яка тривала до осені 1942 р. [44].
В. Мазурок, розглядаючи історію антифашистської
боротьби на Волині, навів кілька фактів, що український
рух Опору був представлений формуваннями ОУН–Б
і ОУН–М, гетьманцями, загонами Т. Бульби–Боровця
і Фронту української революції (ФУР) під орудою
Т. Басюка. Всі вони до осені 1943 р. були підпорядковані
або роззброєні бандерівцями [27].
На основі спогадів, документів, наукової і публіцис
тичної літератури про розвиток і діяльність Служби
безпеки ОУН–Б у Волинській області розповідається
у праці Я. Антонюка [1]. У праці розкриті раніше
невідомі, часто замовчувані, «темні» сторінки діяльності
«есбістів». Були висвітлені питання структури СБ,
процес підготовки працівників, боротьба з німецькою
і радянською агентурою, слідчо–оперативна і розвіду
вально–агентурна робота тощо. Цінність монографії
полягає в тому, що вона суттєво доповнює уявлення про
діяльність СБ ОУН–Б по всій Україні.
У рамках проекту «Літопис УПА» видано книгу
В. Ковальчука [18]. Акцент у його праці зроблений не
на військово–політичній діяльності ОУН–УПА, а на
розвитку і функціонуванні мережі ОУН–Б та запілля
УПА. Коло охоплених дослідником питань включало
специфіку діловодства та архівної справи в запіллі
УПА, особливості діяльності референтур запілля УПА,
регіональні відмінності функціонування референтур,
проблему криптонімів та псевдонімів. Автор окреслив
межі свого наукового пошуку Волинню і Південним
Поліссям, але наголосив на потребі типологізації
особливостей функціонування мережі ОУН(б) та запілля
УПА в рамках цілої УПА, українського національно–
визвольного руху як такого та в ширших політичних та
інтелектуальних контекстах.
Ще одним центром українського руху Опору
стала Галичина. Цьому краю присвячені дисертації
Н. Мизака та В. Старки [31; 43]. Діяльність ОУН–УПА
у Тернопільській області вивчав Ф. Полянський [39].
Автор дійшов висновку, що радянському підпіллю не
вдалося створити там єдиної централізованої структури.
Значного впливу в краї воно не мало. Польський
рух Опору особливо сильні позиції мав на півдні
області – у Бучацькому районі. Боротьбу з німцями
вели також курені УПА–Захід, що діяли на території
центральної і південної Тернопільщини. Бережанська
округа стала місцем перебування керівників ОУН–УПА
Р. Шухевича, М. Арсенича, Я. Бусла, а також проведення
важливих заходів організаційно–військового характеру
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(ІІІ Надзвичайний Збір ОУН, численні засідання
Проводу ОУН).
Події одночасно у Галичині та Волині потрапили у
сферу наукових інтересів М. Вегеша та К. Сміяна [3].
Завдяки М. Вегешу [4] науковий загал познайомився
з діяльністю українського руху Опору в угорській
зоні окупації. Щоправда, її результати важко назвати
успішними. Упродовж березня–липня 1942 р. на
Закарпатті угорці заарештували більш ніж півтори тисячі
членів та «симпатиків» ОУН–Б. Відновити підпільну
мережу вдалося тільки у 1944 р.
Приєднаний до Румунії Буковинський край також
не залишився осторонь у боротьбі проти окупантів
України. В. Підлубний схарактеризував політичну,
організаторську та бойову діяльність структур ОУН і
УПА в цьому регіоні, простежив процес та обставини
створення сотень і куренів УПА, окремо зупинився
на перемовинах українських націоналістів з представ
никами румунського уряду [38].
І. Фостій встановив, що відразу після відступу
Червоної армії за Дністер у Чернівцях владу перебрала
Українська Національна Рада. Однак українська
влада проіснувала лише тиждень. 11 липня румунські
жандарми і військові підрозділи познімали з сільських
рад українські прапори. До збройного конфлікту
не дійшло. 7 липня 1941 р. в готелі «Чорний орел»
відбулися переговори членів Національної Ради з
представниками окупантів, де було укладено угоду про
те, що українці припиняють підготовку збройних акцій
проти румунської адміністрації. Патріотам дозволялося
вивести членів підпілля до німецької зони окупації.
Усі, хто залишав Буковину, позбавлялися румунського
громадянства. У такий спосіб Румунія убезпечила себе
від збройного українського опору і позбулася активного
українського елементу. Згодом з цих людей був
сформований так званий «Буковинський курінь». Виїзд
двох націоналістичних груп значно зменшив кількість
оунівців у краї, але в районах ще залишалося близько
1100 активістів. Одні з них зверталися до німецького
уряду щодо приєднання Буковини до рейхскомісаріату
«Україна», інші вели підпільну пропаганду за українську
державу, збирали зброю, готувалися до збройної
боротьби [46].
Якщо діяльність ОУН–УПА на заході України
була загальновідомим фактом і підтверджувалася
відповідними науковими напрацюваннями, то історія
націоналістичного підпілля та повстанського руху у
центральних, східних та південних областях довгий
час залишалася «білою плямою». Лічені діаспорні
видання на цю тему [28; 40] містили безцінний
емпіричний матеріал і стали важливою початковою
віхою у вивченні питання. Але ці праці страждали на
однобічність джерельної бази, заідеологізованість та
застарілу методологію. Зусиллями сучасних істориків,
місцевих краєзнавців–ентузіастів цю прогалину вдається
поступово ліквідувати. Такі дослідження важливі також
з огляду на необхідність дати відповідь на питання,
був національний рух Опору явищем регіональним чи
загальноукраїнським.
З головним осередком повстанського руху межувала
Житомирщина, на теренах якої весь період окупації
точилася гостра конкуренція між радянськими
партизанами та формуваннями ОУН і УПА. Праці
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В. Жилюк стали першою спробою систематизувати
інформацію про діяльність українського руху Опору в
регіоні. Дослідниця зазначала, що у важких в умовах
«нового порядку» оунівцям вдалося розбудувати в
області густу мережу. Навесні 1942 р. ця мережа
потерпала від масових арештів. Якщо у 1941 – першій
половині 1942 рр. місцеві керівники були здебільшого
членами похідних груп, то в подальшому вони все
більше замінялися на місцевих жителів. Головною
формою повстанського руху на Сході України був
рейд. Перший рейд на Житомирщину на рубежі 1942–
1943 рр. здійснила сотня «Верещаки». Під час рейдів
загони УПА вступали в бої з німцями та радянськими
партизанами. За радянськими оцінками, восени 1943 р.
загальна чисельність відділів УПА в області переви
щувала 1200 бійців [12; 13].
Крім В. Жилюк рейди УПА на території Жито
мирської області проаналізував О. Озимчук [35].
Чимало публікацій з історії структур ОУН–УПА у
Житомирській та суміжних районах Київської областей
опублікував І. Ковальчук [20; 21; 22]. Про оунівське
підпілля Києва написали С. Курило та С. Кот [23; 25].
Наскільки ефективним був український рух Опору на
Хмельниччині з’ясував Ю. Олійник [36; 37].
Спеціалістом з історії ОУН на Сумщині вважається
Г. Іванущенко, який виявив у Державному архіві
Сумської області та оприлюднив два збірники відпо
відних документів і підготував на їх основі низку
публікацій [15; 16; 17]. Діяльності ОУН на Кірово
градщині присвячена колективна розвідка місцевих
дослідників. Вони звернули увагу на суттєву перешкоду
у розгортанні українського руху Опору: неузгодженість
дій бандерівців і мельниківців дезорієнтувала прибіч
ників на місцях, призводила до конфліктів між ними [2].
Першими дослідниками історії ОУН на Дніпро
петровщині стали П. Хобот та Д. Куделя [47; 48; 24].
Вони використали в своїх публікаціях раніше невідомі
документи, значно доповнивши архівним матеріалом з
України доробок Л. Шанковського, з яким вони згодні
щодо загальної оцінки діяльності ОУН в регіоні як
потужної політичної сили. З ініціативи П. Хобота у
2010 р. побачив світ збірник статей «Діяльність підпілля
ОУН на Сході України» [9]. Грунтовніше історію
українського руху Опору розглянуто у дисертаціях
В. Гладуша та М. Слободянюка [7; 41], співавторському
виданні І. Шахрайчука та М. Слободянюка [42].
Кілька статей на тему діяльності ОУН на Криворіжжі
оприлюднив Р. Шляхтич [50; 51].
Серед запорізьких краєзнавців особливо слід
відзначити праці О. Мороко [32], який став піонером
у вивченні історії ОУН в області, та Ю. Щура.
Останній на основі матеріалів з архіву Управління
СБУ в Запорізькій області та місцевих державних
архівів уперше зміг представити комплексну картину
діяльності оунівців в краї [54]. Автор охопив своїми
науковими пошуками не тільки цей регіон, а й усю
Наддніпрянщину [52; 53].
З’явилися сучасні дослідники діяльності ОУН на
Миколаївщині [11; 14], Харківщині [45] та Донбасі [10;
33]. Світ побачило два ґрунтовних видання, що дають
уявлення про особливості зародження та діяльності
підпілля ОУН у Хмельницький області та на Уманщині
[49; 30].
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Написана на основі широкого кола невідомих
раніше джерел розвідка Т. Вінцковського та І. Нікульчі
заповнила «білу пляму» розгортання українського
руху Опору в румунській окупаційній зоні. Дослідники
виявили на цій території структури ОУН–М, ОУН–Б, а
також групи УНРівського та гетьманського спрямування.
Автори доводили, що самостійницькі ідеї мали
підтримку у частини населення «Трансністрії». На цю
категорію і спиралася ОУН у боротьбі за відновлення
незалежної української держави. Т. Вінцковський та
І. Нікульча піддали сумніву тезу Л. Шанковського,
що наприкінці окупації у «Трансністрії» налічувалося
5000 активістів і симпатиків ОУН–Б у складі 1200
ланок. Натомість співавтори навели дані румунських
спецслужб, за якими на липень 1942 р. було виявлено
557 українських «ірредентистів». Причому переважна
більшість
підпілля
«Трансністрії»
(393
особи)
зосереджувалася у Тульчинському повіті, тоді як в
Одеському повіті – 4 [6].
Почали також з’являтися праці, автори яких
зчиняють спроби охопити в одному дослідженні всю
Східну і Центральну Україну або кілька областей,
встановити місцеву специфіку українського руху Опору,
зробити необхідні узагальнення [8; 19]. Наприклад,
П. Медведок з’ясував, як виглядала діяльність
оунівського підпілля у Східній Україні у світлі
німецьких документів [29].
Є. Горбуров звернув увагу на особливості
національного складу і ментальності населення Півдня
України, які поставили оунівців перед необхідністю
вироблення специфічних форм діяльності. У своїй
агітації місцеві осередки ОУН більше уваги приділяли
не національним, а соціально–економічним питанням,
викривали злочини сталінського й гітлерівського режи
мів, обстоювали переваги української державності.
Збройні виступи проти нацистів не мали систематичного
характеру і не завдали відчутних втрат ворогу [8, с. 10,
11].
Отже, завдяки діаспорним і вітчизняним дослід
никам стало відомо, що загони УПА діяли не тільки
в Західній Україні, а й на решті території країни.
Головною метою діяльності УПА в цих регіонах
було засвідчити українську військову присутність,
захистити населення від фашистів і «совєтів» та вести
активну пропаганду за допомогою мітингів, зборів,
розповсюдження друкованої продукції.
Однак слід зауважити, що партизанський рух УПА в
цих областях, хоча й користувався певною підтримкою
місцевого населення, тим не менше, не міг довго
існувати без матеріальної і кадрової підтримки з Волині
та Галичини. Значна частина загонів УПА прийшла у
ці області рейдами з західноукраїнських земель. Інші
підрозділи утворилися з членів місцевого підпілля ОУН
напередодні повернення радянської влади, активної
антифашистської боротьби не проводили, а з приходом
Червоної армії швидко припинили своє існування.
Отже, діяльність підпілля ОУН у східних областях
досліджена доволі ґрунтовно, так само це стосується
й антифашистської діяльності УПА та підпілля ОУН
у сільській місцевості західних областей. На цьому
фоні очевидною прогалиною виглядає висвітлення
боротьби з окупантами оунівського підпілля у містах
Галичини, Волині, Буковини і Закарпаття та у сільській
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місцевості східних і центральних областей. Помітні
наукові напрацювання з цієї тематики дотепер відсутні.
Все ще бракує ґрунтовних синтетичних досліджень, які
б висвітлювали антифашистську боротьбу ОУН і УПА в
межах всієї Східної і Центральної України.
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Modern regional historiography of Anti–Nazi struggle
of OUN–UPA
The article attempts to analyze the state of illumination in the modern regional
historiography of the anti–fascist activity of the OUN–UPA. It was noted that after
gaining the state independence of Ukraine, the problems of OUN–UPA became one
of the most popular among scientists. The factual basis of synthetic works on this
topic is made up of publications of local lore, local character. It is established that the
greatest attention of regional researchers was directed to the main centers of activity
of the Ukrainian national liberation movement: Volyn and Galicia. Most aspects
of the struggle of Ukrainian nationalists against the occupiers in these regions are
highlighted at the proper scientific level. At the same time, the problems connected
mainly with the eastern and central regions of Ukraine require further searches. It has
been established that such issues as the struggle against the occupants of the OUN
underground in the cities of Galicia, Volyn, Bukovina and Transcarpathia and in the
rural areas of Eastern and Central Ukraine remain insufficiently developed.
Keywords: historiography, OUN–UPA, World War II, antifascist activity,
regional studies, Volyn, Galicia.
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Історіографічний образ
Богдана Хмельницького
на сторінках наукового видання

«Україна в Центрально–Східній Європі
(з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.)»
Досліджено історіографічний образ Богдана Хмельницького, який
міститься на шпальтах наукового видання «Україна в Центрально–Східній
Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.)». Комплексно проаналізовано
та здійснено порівняльний аналіз різнобічних висновків сучасних вітчизняних та
зарубіжних фахівців щодо причин та наслідків військово–політичних стосунків
гетьмана з Росією, Кримом, Молдавією, Трансільванією, Туреччиною, Швецією.
Висвітлено історіографічний образ гетьмана як державотворця, політика,
правителя, а також як особистості.
Ключові слова: Богдан Хмельницький, гетьман України, історіографічний
образ, Українська революція, Козацька держава, Річ Посполита,
постпереяславський період, Раднотська коаліція, козацька старшина.

Збірник наукових праць «Україна в Центрально–
Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.)»
відіграє вагому роль у науковому житті сучасної
України. Тут публікують результати авторитетних
наукових досліджень стародавньої та середньовічної
історії України, які, нерідко, перетинаються з історією
її сусідів – Білорусії, Литви, Молдавії, Польщі,
Росії, Румунії, Туреччини, Угорщини, що розширює
світосприйняття українського читача та робить видання
привабним для іноземних істориків, які теж часто
публікують свої наукові здобутки на сторінках цього
збірника.
На шпальтах зазначеного періодичного видання
багато уваги приділено висвітленню теоретичних
проблем Української революції середини ХVІІ ст. та її
лідера – Богдана Хмельницького. Історіографічний образ
гетьмана, окреслений на сторінках цього наукового
журналу, часто є контроверсійним, позбавленим рис
ідеалізації та надмірного пієтету, що є свідченням
незаангажованості та високої наукової об’єктивності
представлених досліджень.
Метою пропонованої статті є узагальнення рис
історіографічного образу Б. Хмельницького, окресленого
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на шпальтах наукового видання «Україна в Центрально–
Східній Європі (з найдавніших часів до кінця
ХVІІІ ст.)».
Активними дописувачами зазначеного наукового
збірника є відомі дослідники епохи Б. Хмельницького –
В. Брехунеко, В. Горобець, А. Гурбик, Ю. Мицик,
В. Степанков, Т. Чухліб, Я. Федоренко, Т. Яковлєва та ін.
У багатьох дослідженнях, на фоні загальнополітичного
та військового становища молодої Козацької держави,
Б. Хмельницький зображений як дипломат та геополі
тичний діяч, фахівці відобразили складну еволюцію
розуміння гетьманом місця та ролі України в геопо
літичному просторі Східної Європи – від її автономії в
складі Речі Посполитої до суверенної держави.
В. Степанков уважає, що Б. Хмельницький та
його соратники ще на етапі підготовки до повстання
мали великі сподівання на допомогу Туреччини чи
Криму [1, с. 224]. Як результат, уже в березні 1648
року вдається укласти українсько–кримський договір –
перший міжнародний договір Б. Хмельницького.
А. Губрик, характеризуючи кримсько–турецький напрям
зовнішньополітичних устремлінь Українського гетьма
нату, називає цю угоду помітною стратегічною пере
могою Б. Хмельницького, адже, на його думку, дорога до
успішного союзу з Туреччиною пролягала через Крим
[2, с. 69].
А. Губрик, на фоні постійного перегрупування
політичних сил, показав ґенезу стосунків між Військом
Запорозьким, яке очолював Б. Хмельницький, та
Туреччиною в роки Української революції. Він упев
нений, що зміцнення українського козацтва ще за
П. Сагайдачного спонукало султанат серйозно зважати
на нового геополітичного суб’єкта. Учений зазначає, що
український гетьман був добре обізнаний із політичною
ситуацією в Туреччині, коли після Цецорської
битви 1620 року потрапив у турецький полон і два
роки був невільником султанського флотоводця в
Константинополі. Не випадково майбутній гетьман,
знавець турецько–татарських справ, у 1646 році був
учасником таємної наради в короля, де обговорювалися
плани війни Речі Посполитої з Османською імперією.
Власне, як і В. Степанков, А. Губрик уважає, що на
початковому етапі визвольної боротьби, не маючи
надії на допомогу Москви чи інших сил, вагому роль
Б. Хмельницький відводив Кримському ханству та
Оттоманській Порті. Військовий союз із Кримом
був необхідний гетьманові ще й через те, що він
конче потребував татарської кінноти для паритетного
протистояння знаменитій польській кавалерії [2, с. 69].
А. Губрик указує на «дозованість» військової
допомоги Кримського ханства, яке, будучи повністю
керованим зі Стамбулу й переслідуючи свої меркан
тильні політичні та економічні інтереси, завжди пору
шувало умови союзу з козаками та припиняло збройну
боротьбу, як тільки з’являлися ознаки військово–
політичного зміцнення козацької України [2, с. 70].
В. Степанков охарактеризував багатовекторність
зовнішньополітичної діяльності гетьмана України,
яка мала на меті повне знищення Речі Посполитої за
допомогою Туреччини чи Москви та визнання Україною
вигідної для неї васальної залежності від тієї чи іншої
держави. До російського уряду з такою пропозицією
Б. Хмельницький уперше, але безрезультатно, звернувся
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відразу після перемоги на Жовтих Водах. Сподіваючись
на збройну допомогу Москви, гетьман після смерті
польського короля в червні 1648 року знову надіслав
до Москви сприятливу, на його переконання, політичну
пропозицію, де конфесійно обґрунтував цареві
необхідність боротьби за польський престол, обіцяючи
надати царському уряду військову допомогу [1, с. 225].
Історик наголошує, що одночасно гетьман авто
номно від Москви проводив подібні переговори з
Туреччиною та Трансільванією, обіцяючи султану
військову допомогу у війні проти Польщі та закликаючи
трансільванського князя зайняти спорожнілий польський
трон [1, с. 225]. За висновками спеціалістів, з 1648 року
й до часу своєї смерті гетьман постійно проводив
багатовекторну
зовнішню
політику,
намагаючись
налаштувати проти Польщі, окрім зазначених держав,
ще й Валахію, Молдову, Крим, Швецію, засвідчуючи
керівництву цих держав свою вірність у разі отри
мання від них військової допомоги чи політичного
протекторату.
В. Степанков допускає можливість полівасалітетної
залежності України, що було звичною практикою в
тодішніх міждержавних стосунках, але стверджує,
що гетьман не хотів жодної з протекцій, а прагнув
подібними клопотаннями схилити когось із монархів
до надання воєнної допомоги й утягнути у війну з
Річчю Посполитою, щоб розгромити її, вибороти
незалежність, а в останній момент відмовитися від
юридичного оформлення протекції. На думку вченого,
сформульована й висунута гетьманом ідея протекції
розглядалася не як програма дій, яку потрібно реалізо
вувати, а лише як дипломатична хитрість, спрямована
на досягнення повної самостійності козацької України
[1, с. 226]. Історик назвав це містифікацією прийняття
протекції [1, с. 233].
Про відсутність у гетьмана «приєднавчих» намірів
щодо Москви указує В. Брехуненко. Історик на
широкому джерельному матеріалі доводить, що ідея
інтеграції з Москвою не входила до політичних планів
Хмельницького [3, с. 340]. Усе, на що міг погодитися
гетьман, – це традиційна служба на правах умовного
підданства, на зразок Війська Донського. Подібну думку
висловлює Я. Федорук, який уважає, що Переяславська
рада – це спроба Б. Хмельницького використати форму
підданства, щоб в особі Москви знайти надійного
союзника в боротьбі з поляками [4, с. 404].
А. Губрик підтверджує думку інших фахівців про те,
що переговорний процес про протекторат над Україною
тієї чи іншої держави, повною мірою міг бути засобом
тиску на інших контрагентів дипломатичних відносин,
щоб спонукати останніх до поступливості в цьому
процесі [2, с. 72].
В. Степанков указує на негативні внутрішні
та міжнародні тенденції для молодої української
держави, які спричинила політика Б. Хмельницького
«розігрування карти» прийняття протекції султана чи
царя. По–перше, це призвело до розколу української
еліти на протурецьке та проросійське угрупування,
які сильно антагонізували між собою до кінця
періоду Руїни. По–друге, гетьманська концепція
взаємин з Портою й Москвою призвела до укладання
антиукраїнської коаліції в складі Речі Посполитої,
Молдавії, Валахії й Трансільванії [1, с. 231].
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Т. Чухліб, простежуючи османсько–чорноморську
політику уряду Б. Хмельницького від 1648 року,
зазначив, що гетьман упродовж свого правління неодно
разово проводив досить активні переговори щодо
прийняття турецького протекторату. Проте, на думку
вченого, між Чигирином і Стамбулом було укладено
лише торгову угоду, т.зв. Капітуляцію під назвою
«Договір між турецьким цісарем і Військом Запорозьким
та народом Руським про торгівлю на Чорному морі» [5,
с. 96].
Покликаючись на результати досліджень М. Гру
шевського, Т. Чухліб зазначає, що в березні 1651 року
чергові українсько–турецькі переговори завершилися
формальним визнанням України васальною державою
Османської імперії. Але як тільки дійшло до практичної
реалізації цієї угоди, Б. Хмельницький відмовився
прийняти військову допомогу турків як обмін на вимогу
передати Порті Кам’янець–Подільський [5, с. 98].
На переконання Я. Федорука, Б. Хмельницький
ніколи не був самодостатнім у міжнародній політиці.
Історик показав залежність гетьмана від союзників,
основними з яких були до 1653 року кримські татари,
після 1654 року – Московська держава. У своїй
діяльності гетьман завжди озирався на союзників, що
призводило до великих перемог, або до великих поразок
[4, с. 403].
Я. Федорук уважає, що оскільки Б. Хмельницький не
міг нав’язати татарам і Москві свої правила військової
боротьби, то це є поясненням того, що переважна
більшість воєн у роки Хмельниччини велася на
українській території, і це призводило до запустіння
краю, винищення населення та загального ослаблення
України в другій половині XVII ст. [4, с. 404].
Про успішні дипломатичні переговори між Чигирином
і Стамбулом на першому етапі Української революції
пише й А. Губрик. Учений упевнений, що полковник
Филон Джалалій, який очолював посольство до двору
турецького султана у червні 1648 року, передав українсь
кому гетьманові запевнення в підтримці з боку султанату.
Проте, внаслідок двірцевого перевороту, що відбувся
8 серпня 1648 року, цю угоду було анульовано [2, с. 71].
До кінця першого етапу Української революції
Б. Хмельницький, ведучи активну переписку з новим
турецьким султаном та його вельможами, декілька
разів відправляв до Стамбулу посольства із пропо
зицією прийняти військовий протекторат і юридично
зафіксувати підданство України. Особливо детально
А. Губрик проаналізував дипломатичну місію до
Стамбула полковника А. Ждановича у 1650 році. Проте,
зазначає вчений, османський протекторат не був кінцевою
метою політики Чигирина, а швидше певним етапом та
засобом реалізації подальших політичних планів [2, с. 72].
Тоді ж Б. Хмельницький активно розігрує перед
Москвою карту кримської загрози. Такі дії В. Бреху
ненко називає шантажем з боку гетьмана, який погро
жував Москві пристати до спільного козацько–татарсь
кого походу на територію Московщини [3, с. 350].
Молдавський дослідник Е. Байдус зауважує,
що, незважаючи на обітницю гетьмана Іслам Гірею
підтримувати його в усьому, такий похід не міг
відбутися через те, що Б. Хмельницький не бажав
скомпрометувати себе та всіх запорожців вторгненням
на терени православної Російської держави. 199 Тому
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Хмельницький переконав хана, що набагато вигідніше
спустошити землі союзника Польщі – Молдавського
князівства, що й сталося в серпні 1650 року [6, с. 200].
Скрупульозно характеризуючи історію політичних
відносин Б. Хмельницького з Росією та Туреччиною,
В. Степанков аргументовано доводить, що військово–
політичний союз з Москвою був вимушеним кроком
гетьмана, а відмова від прийняття турецької протекції
весною 1651 року стала його істотним дипломатичним
прорахунком [1, с. 233].
Цікаво, що навіть визнаючи номінальну зверхність
московського царя, Б. Хмельницький, незважаючи на
заборону з боку протектора–сюзерена, продовжував
дипломатичні зносини з Османською імперією, Кримсь
ким ханством та впливовими магнатами Речі Посполитої,
зокрема, Богуславом Радзивілом. Т. Чухліб зазначає, що
вже в лютому 1654 року гетьман знову звертається до
Туреччини про заступництво та обмінюється посольствами
з Кримським ханством [5, с. 99]. Польський дослідник
К. Коссаржецький подає зразки листів Б. Хмельницького
до князя Богуслава Радзивіла, де гетьман наголошував на
своїй великій прихильності до князя та просив обговорити
з ним важливі справи [7, с. 553].
За дослідженнями А. Губрика, за декілька місяців
до своєї смерті Б. Хмельницький через своє посольство
знову запевнював турецьку сторону, що Україна не має
жодних справ ні з Швецією, ні з Трансільванією та
буде й надалі залишатися під протекцією Туреччини
й у приязні з Кримським ханством [8, с. 293]. Хоча
тоді українські козаки разом з шведами та угорцями
спустошували міста та околиці Кракова, Бреста,
Варшави. Історик уважає, що таким способом гетьман
дипломатично забезпечував військові дії союзників у
Польщі [8, с. 293].
Перебуваючи в тісному переговорному процесі з
Туреччиною, Росією та Трансільванією, Б. Хмельниць
кий розігрував одночасно й молдавський проект,
спрямований на залучення Молдавії до війни проти
Польщі, або, принаймні, до її нейтралітету. Е. Байдус
представив політичний портрет Б. Хмельницького в
контексті молдавсько–українських відносин, визна
чальною подією яких стало одруження сина гетьмана
Тимоша з молдавською принцесою Розандою. Дослідник
Е. Байдус, характеризуючи політичні наслідки цього
одруження, зазначає, що Хмельницький не приховував
свого бажання бачити Тимофія на ясському престолі [6,
с. 201].
Учений простежив те, що першим військово–
дипломатичним успіхам гетьмана передувало декілька
смертей: польського короля Владислава IV Вази
(травень 1648), турецького султана Ібрагіма I (серпень
1648) та трансільванського князя Георгія I Ракоці
(жовтень 1648). На думку Е. Байдуса, ці обставини
сприяли намірам Б. Хмельницького заволодіти молдов
ським престолом. Історик указує на джерело, датоване
вереснем 1648 року, у якому йдеться про те, що турки
запропонували Хмельницькому князювання в Молдавії,
а він, натомість, пообіцяв приєднати Галичину до
Османської імперії [6, с. 198].
Е. Байдус, як і інші українські дослідники, доводить,
що Б. Хмельницький, очоливши Військо Запорізьке
та розпочавши процес формування України як держави,
розраховував на допомогу та сприяння потенційних
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ворогів Речі Посполитої: Туреччини, Швеції та єдино
вірної Московії. Проте керівники цих країн лише спосте
рігали за розвитком подій в Україні, уникали прямої
відповіді й діяли дуже обережно. Їхнє пряме втручання
залежало від реальних політичних та військових успіхів
козаків. Розуміючи це, підкреслює Е. Байдус, гетьман
намагався розширити коло своїх союзників за рахунок
васалів Османської імперії [6, с. 198].
Молдавський історик зазначає, що з Трансільванією
та Кримом Хмельницький досить легко знайшов
очікувані порозуміння та військову підтримку, але
схилити на свій бік молдавського господаря Василя
Лупу, який завжди вирізнявся відвертою пропольською
політикою, звичними для гетьмана методами було
важко. Тому бажання одружити свого сина Тимоша з
донькою молдавського правителя Розандою було мудрим
політичним маневром, а не особистими амбіціями
гетьмана [6, с. 199].
Порушуючи питання спадкового гетьманату в
Україні, В. Брехуненко зазначає також, що одруження
Тимоша на Розанді стало значним кроком уперед на
шляху до його впровадження та додало аргументів для
узаконення Б. Хмельницького як правителя [3, с. 353].
Як зрозуміло із вищезазначеного матеріалу, у дослід
женнях, присвячених подіям Української революції,
широко представлена тема українсько–російських
стосунків. Тому, у контексті нашого дослідження, варта
на увагу теза російського дослідника Л. Заборовського,
про те, що Б. Хмельницький після укладання миру між
поляками і татарами під Жванцем восени 1653 року
наполегливо просив Москву стати посередником між
Україною та Польщею з метою їхнього остаточного
примирення [9, с. 239]. Розглядаючи обґрунтування
Л. Заборовського стосовно ідеї російської медіації в
українсько–польському конфлікті, можна припустити,
що це був лише новий спосіб українського гетьмана
втягнути Росію у війну проти Польщі [9, с. 238].
В. Горобець комплексно проаналізував складний
вузол політичних стосунків гетьманського уряду зі
Швецією, Кримом та Росією в постпереяславський
період в одному із номерів досліджуваного збірника
наукових праць. Історик охарактеризував завдання,
які намагався досягти Б. Хмельницький у 1655 році
в контексті нових геополітичних реалій – ослаблення
Речі Посполитої шляхом розірвання кримсько–польської
союзницької угоди та зарученням підтримки Швеції, яка
розпочала війну проти Польщі. Учений наголошував,
що за умовами Переяславського договору гетьман міг
проводити самостійну зовнішньополітичну діяльність.
Проте на заваді цьому стояла Москва, власне, улітку
1655 року вона не пропустила до Швеції два посольства
Б. Хмельницького [10, с. 248].
В. Горобець, на основі багатьох історичних свідчень,
показав причини недовіри та ступінь розчарування
Б. Хмельницьким своїм єдиновірним союзником.
Історик зазначив, що вже в перший рік союзницьких
відносин з Москвою переконливо демонстрував
Чигирину, що російські інтереси далеко не завжди
співпадають з українськими пріоритетами, зокрема,
об’єднання всіх українських земель під булавою
козацького гетьмана [10, с. 256].
Історик звернув увагу на події під Озерною в
листопаді 1655 році, де унаслідок військової зіткнення
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було відновлено мирну угоду між Військом Запорозьким
та Кримським ханством. Учений указав на слабку базу
сучасної історіографії стосовно передумов, змісту й
наслідків укладання угоди під Озерною, яка давала
Б. Хмельницькому можливість упровадити в життя біпо
лярну модель зовнішньополітичної орієнтації України,
а саме налагодження союзницьких стосунків з Кримом
при збереженні протекції московського царя [10, с. 267].
Зовнішньополітичну діяльність Б. Хмельницького в
постпереяславський період охарактеризував й А. Губрик.
Він, зокрема, зупинився на аспекті військово–
політичної ролі гетьманського уряду щодо формування
та реалізації Раднотської коаліції проти Польщі.
А. Губрик зазначає, що внаслідок укладання Віленського
перемир’я між Москвою та Польщею в жовтні 1656
року Б. Хмельницький утратив сподівання на реальну
допомогу Росії та розпочав пошуки нових союзників для
продовження Визвольної війни проти Речі Посполитої
[11, с. 318]. Учений зауважив, що, вступаючи до
Раднотської коаліції, гетьман остаточно не поривав з
Москвою. Історик пов’язує це непоступливістю Швеції
та Трансільванії стосовно розширення юрисдикції
Української держави на західноукраїнські етнічні землі,
визначивши її територію лише в складі Київського,
Брацлавського та Чернігівського воєводств [11, с. 318].
Раднотська коаліція – це останній військово–полі
тичний проект проти Польщі за участю України за
життя Б. Хмельницького. Гетьман направив до складу
союзницьких військ козацький корпус на чолі з полков
ником А. Ждановичем, який у складі шведсько–трансіль
ванського війська здійснював військові рейди на території
Речі Посполитої. А. Губрик спростовує існуючу в
історіографії думку про те, що полковник А. Жданович,
перебуваючи поблизу Бреста, реалізував якісь особисті
стратегічні ініціативи в регіоні. У своїх дослідженнях
історик документовано доводить, що всі політичні та
військові дії козацького полковника повністю коорди
нувалися із Чигирина [11, с. 325], зокрема, як тільки
трансільванці почали шукати примирення з поляками,
надійшов наказ від Б. Хмельницького залишити їх та
рухатися до Кам’янця–Подільського [8, с. 301]. Дослідник
висловлює свої міркування про те, що всі відомості,
пов’язані із бойовими діями А. Ждановича в Польщі,
Б. Хмельницький міг розпорядитися тримати в таємниці
[8, с. 297].
У новітній історіографії особливо актуально постало
питання про присутність державотворчого досвіду та
державотворчих цілей у Б. Хмельницького та козацької
старшини. Так, В. Степанков, високо оцінюючи
військово–організаційну діяльність Б. Хмельницького
в 1648 році, зазначає про значущість для розбудови
армії й функціонування державного апарату, ухвалених
у червні «Статей про устрій Війська Запорозького»
[12, с. 413]. Також, відслідковуючи ґенезу формування
державницького світогляду гетьмана та козацької еліти,
В. Степанков указує, що після перемог над поляками
у 1648 році Б. Хмельницький, незважаючи на активну
міжнародну діяльність, ще не висунув програми здобуття
незалежності України. Він та його оточення спромоглися
лише сформулювати ідею, за якою Україна входила
б до складу федеративної Речі Посполитої як третя
рівноправна держава [1, с. 224]. Лише на початку 1649
року у свідомості гетьмана та його оточення стався
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перелом: з позицій автономізму та федералізму вони
перейшли до програми боротьби за незалежність України
[1, 226]. Лише впродовж грудня 1648 – лютого 1649 років
завершується процес формування державної ідеї, що
передбачала створення незалежної від Речі Посполитої
держави в межах проживання українського народу. Під
час лютневих переговорів 1649 року гетьман заявив
польським послам: «Виб’ю з лядської неволі народ всієї
Русі» [12, с. 414]. Виразними є й слова М. Грушевського,
проаналізовані В. Степанковим: «Козацько–шляхетська
програма–minimum скінчилася в грудні 1648 року і
Хмельницький і Ко до неї більше не поверталися – хоч
прихильників у сеї програми в козацько–шляхетських
кругах не бракувало. Програма незалежної від Польщі
України вже не сходила з столу Хмельницького». Учений
стверджує, що завдяки активності Б. Хмельницького
були зміцнені прерогативи гетьманської влади, створено
вертикаль виконавчої влади, з’явилася Українська
держава – республіканська за формою правління й
унітарна за своїм устроєм [12, с. 414].
В. Степанков документально свідчить, що куль
мінацією військової та державно–політичної діяльності
Б. Хмельницького на початковому етапі війни проти
Польщі стало офіційне визнання Річчю Посполитою
існування Української держави на теренах, що
знаходилися під контролем гетьманської влади. Історик
указує, що, виступаючи в похід у червні 1649 року,
гетьман мав твердий намір добиватися створення
незалежного «Руського князівства» на землях від
Перемишля на заході до московського кордону на
сході [13, с. 284]. Науковець розкрив подальший
стратегічний задум Хмельницького – удар по Польщі
мав завдаватися з двох сторін: головними силами через
терени України в напрямі до Варшави й допоміжними
(під проводом наказного гетьмана Іллі Голоти) на Вільно
з подальшим виходом до Вісли, де українські війська
мали об’єднатися [13, с. 284]. В. Степанков уважає, що
зрада кримського хана під Зборовом не дала можливості
гетьману реалізувати ці плани. Він змушений був
підписати з поляками угоду, що передбачала надання
автономії козацькій Україні лише в складі Київського,
Брацлавського та Чернігівського воєводств [13, с. 284].
Багато хто з науковців не обійшли увагою
політичного статусу Б. Хмельницького на міжнародній
арені. Так В. Степанков доводить, що від часу Батозької
перемоги й до укладення весною 1654 року договору
з Росією, ні де–юре, ні де–факто гетьман не підлягав
владі польського короля, хоча, з політичних міркувань,
у листі до нього і до представників політичної еліти
Речі Посполитої визнавав його своїм сюзереном [13,
с. 302]. Натомість Я. Федорук зазначає, що до 1654
року Б. Хмельницький де–юре не був незалежним
правителем, а підданим польського короля [4, с. 405].
К. Коссаржецький називає Б. Хмельницького видатним
гетьманом та однозначно стверджує, що після
Переяславської ради 1654 року Московський цар став
зверхником козаків [7, с. 549].
Варто зауважити, що, практично, кожна досліджувана
тема наукового збірника вміщує ґрунтовні історіографічні
здобутки з проблем Національної революції середини
XVII ст. Цінною є характеристика В. Степанковим
еволюції польської історіографічної думки від концепції
«домової війни» до боротьби українців за свою
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незалежність, в епіцентрі якої знаходиться постать
Б. Хмельницького. Науковець засвідчив, що польські
вчені довгий історіографічний час зображували
гетьмана стихійним керівником внутрішнього конфлікту,
керівником повсталих т.зв. холопів чи схизматів, які
підняли черговий бунт проти своїх законних володарів –
шляхти. Лише з 90–х років ХХ ст., у польській історіо
графії окреслилася тенденція до переосмислення
окремих постулатів концепції «домової війни». Зокрема,
сучасні польські дослідники З. Вуйцик та В. Сєрчик
визнають факт появи в Б. Хмельницького концепції
«незалежної України» [12, с. 381]. Хоча, польський
дослідник Я. Качмарчик зображує гетьмана лише
виразником і захисником інтересів козацтва, а не
проводирем національних змагань українців [12, с. 381].
В. Степанков також усебічно проаналізував праці
В. Липинського «Станіслав Михайло Кричевський» та
«Україна на переломі. 1627–1659». Зокрема, багато уваги
автор наукової розвідки приділив теоретичним питанням
історіографічного образу Б. Хмельницького, якого
В. Липинський описав як талановитого державотворця,
національного предводителя та фундатора українського
монархізму [14].
Порівняльний історіографічний характер має стаття
В. Брехуненка. Учений, зокрема, застеріг, що напере
додні 350–річчя Переяславської ради 1654 року в
російській та, в окремих випадках, українській історіо
графії відбулася небезпечна спроба реанімувати теорію
«єдиного православного народу», яка нібито й визначала
сутність політики Б. Хмельницького щодо Москви [3,
с. 336].
Не менш важливим є ґрунтовний аналіз Я. Федо
руком історико–правових досліджень кінця XIX –
початку 50–х рр. XX ст. стосовно українсько–московської
угоди, де розглядається спектр політичних мотивів
кроку Б. Хмельницького щодо Москви та визначається
юридичний статус України після Переяслава 1654
року. Історик визначив основні центри досліджуваної
проблеми в царській Росії, указав на суперечливу, а іноді
й полярну інтерпретацію дій гетьмана російською та
українською історіографією зазначеного періоду [4].
В. Брехуненко закцентував на якісно нових рисах
історіографічного образу гетьмана. Учений проде
монстрував розуміння Б. Хмельницьким спадковості
української історії від княжих часів; усвідомлення ним
територіальних меж Київської Русі та українських
етнічних земель; упевненість у тому, що саме
Гетьманщина, а не Москва, є спадкоємницею Київської
Русі. Полемізуючи з російським істориком Б. Флорею,
В. Брехуненко навів слова гетьмана, який у розмові
з російським послом Г. Унковським наголошував на
колишньому підпорядкуванні московських земель
Києву, підкреслював, що власна державотворча традиція
Московії значно молодша [3, с. 344].
На сторінках наукового видання проаналізовано
суперечливий образ Б. Хмельницького, складений
ще його сучасниками. Наприклад, В. Степанков,
покликаючись на віднайдений Ю. Мициком документ,
довів, що українці на початку повстання визнавали
Б. Хмельницького своїм визволителем, «новим Мойсеєм,
котрий звільнить їх від лядської неволі» [12, с. 403],
називали його «батьком Батьківщини і спасителем»
[3, с. 265]. Історик стверджує, що таке відношення до
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постаті гетьмана було й на західноукраїнських землях,
під час походу козацького війська восени 1648 року
[12, с. 397]. Б. Хмельницький, у свою чергу, сприяв та
підтримував серед українського населення власний
ідеалізований образ визволителя від соціальної та
релігійної несправедливості. Наприклад, беручи в
облогу Львів, він попереджав православних міщан,
аби під час штурму ховалися в церкви, щоб уникнути
можливих розправ. Прибувши до Замостя, гетьман
розіслав у різні сторони підрозділи, заборонивши їм
«палити і вбивати» [12, с. 413].
В. Степанков наголосив на чинниках, які згодом
сприяли переміні ставлення сучасників до постаті
Б. Хмельницького, більше того – утворенню стар
шинської та козацької опозиції до гетьмана та його
політики. Наприклад, траплялися випадки, коли татари,
союзники козаків, брали українців у ясир, навіть у
присутності козаків. Як результат, у свідомості значної
частини населення утверджувалося переконання, що
винуватцем трагедії є Б. Хмельницький, на голову якого
посипалися прокляття [13, с. 286].
Дещо полярним від попереднього історіографічний
образ гетьмана стає після підписання ним Зборівського
миру з Польщею в серпні 1649 року, що призвело,
власне, до утворення старшинської опозиції. В. Сте
панков називає представників радикального угрупування
старшин, які були незадоволені умовами Зборівського
договору й відкрито звинувачували Б. Хмельницького
в «зраді», зокрема, це – полковники Данило Нечай,
Кривоносенко, Мартин Небаба, Лук’ян Мозиря та
ін. З тих пір гетьман мав рахуватися із впливовою
старшинською опозицією [13, с. 287].
Цікавим фактом, який наводить В. Степанков, є
похід простих козаків і т.зв. «випищиків» – осіб, які
не потрапили до козацького реєстру, до гетьманської
столиці Чигирин. Відбулася зустріч учасників ходи з
гетьманом, де козаки докоряли Хмельницькому, що той
«замирився з польським королем без їхньої військової
ради» та погрожували обрати на його місце когось
іншого [13, с. 288]. Успішне розв’язання подібних
внутрішніх проблем, на думку В. Степанкова, є
результатом гнучкості гетьмана, його вміння лавірувати
серед інтересів різних соціальних груп українського
суспільства. Зокрема, він пішов на поступки поко
заченим, дозволивши значній частині «випищиків»
залишитися у війську в офіційному статусі обозних та
джур козаків [13, с. 288].
Проте докорами та висловленням недовіри до особи
гетьмана за підписаний мир з поляками не обійшлося.
У лютому 1650 року на Запорозькій Січі спалахнуло
антигетьманське повстання під проводом Якова Худолія.
Відповідною була й реакція гетьмана – не втішні слова
та аргументи переконань, а сила законної гетьманської
зброї. Виступ було жорстоко придушено, Худолія
заарештовано й страчено [13, с. 290]. Отже, з історичних
джерел зрозуміло, що як тільки Хмельницький бачив
найменшу загрозу своїй владі, він діяв рішуче та
безжалісно.
Подібною була доля бунтівників, які порушували
гетьманські універсали та наважувався розправлятися
з шляхтою, котра, за умовами Зборівського договору,
поверталася до своїх маєтків. Зокрема, у Києві на очах
у А. Киселя стратили п’ять організаторів виступу в
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Кальнику. Попередження за «свавілля» отримав й
Д. Нечай, хоча король вимагав від Б. Хмельницького
скарати полковника «на горло» [13, с. 290].
У таборі тих, хто великою мірою не поділяв політики
Б. Хмельницького щодо замирення з поляками, був й
полковник І. Богун. В. Степанков наводить відомості з
історичних джерел, що саме І. Богун у вересні 1650 року
зорганізував 16 тис. покозачених осіб, з якими вирушив
до Києва. Вони захопили переправи через Дніпро й
упродовж тижня контролювали місто та його околиці,
розправляючись із шляхтою. В. Степанков проаналізував
і указав, з якою рішучістю діяв Б. Хмельницький,
довідавшись про це повстання. Гетьман надіслав
київський полк для його придушення та видав
універсал, у якому дозволив шляхті разом із козацькими
полковниками карати бунтівників смертю [13, с. 294].
Нещадно відреагував гетьман й на дії корсунського
екс–полковника Л. Мозирі, який, зібравши полкову
раду, вимагав припинити виписувати козаків із реєстру.
«Дістануться й голови, якщо не припинять виписів» –
таке попередження надіслала полкова рада до Чигирина.
Згодом Л. Мозиря був схоплений й страчений у тому ж
Чигирині 29 грудня 1651 року [13, с. 300].
В. Степанков засвідчує, що активні виступи проти
гетьманської політики та намагання усунути його від
влади відбувалися до травня 1652 року. Лише перемога
козацького війська під Батогом скасувала умови
Білоцерківського договору та зменшила соціально–
політичну напругу.
В. Степанков проаналізував документи про високий
патріотизм та відданість Б. Хмельницького православ’ю.
Зокрема, у листі до волинської шляхти він писав:
«мила нам наша батьківська земля, але природжена
віра мусить бути миліша, за неї ми завжди умирали
охоче» [12, с. 388]. В. Брехунеко спостеріг, що прапор
боротьби за православну віру Б. Хмельницький
широко використовував у внутрішній політиці та в
дипломатичних заходах на різних напрямках – від
Молдови й Трансільванії до Литви та Швеції [3, с. 354].
В. Степанков документально змальовує образ
Б. Хмельницького як наполегливого захисника українсь
кого населення та православної церкви від свавілля,
грабежу, розбою, убивств тощо. Дослідник демонструє
документ, у якому гетьман визнає, що «своїх від наїздів і
шарпанини не чим іншим, тільки мечем приборкую, щоб
вже більше це (кровопролиття) не повторилося» [12,
с. 412]. Відомо й те, як М. Кривоніс, який проігнорував
гетьманську сувору заборону «свавілля чинити, міста
палити й руйнувати», був прикований за це до гармати,
а деякі його старшини були страчені [12, с. 413]. Промо
вистими, стосовно полководницької харизми гетьмана, є
свідчення мемуариста та майбутнього бургомістра Льво
ва С. Кушевича, які виокремлює С. Степанков: «Цими
днями минали Львів і свіжі полки Хмельницького, йдучи
до нього під Замостя, однак не чинили ніякої шкоди,
маючи заборону Хмельницького. Коли б така дисципліна
та була б у нашому коронному війську» [12, с. 413].
Нерідко міщани, щоб уникнути погрому, зверталися
по захист до Хмельницького, але, як правило, отри
мували очікуване охоронне підтвердження. Наприклад,
жителі Меджибожа здали місто М. Кривоносу лише
після отримання ними охоронного універсалу від геть
мана [13, с. 273].
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Отже, історіографічний образ Б. Хмельницького,
представлений у періодичному науковому виданні
«Україна в Центрально–Східній Європі (з найдавніших
часів до кінця ХVІІІ ст.)» є відображенням різних
аспектів його діяльності – від військово–політичного до
повсякденного життя. Водночас, на шпальтах наукового
видання, сучасна українська історіографія, яка базується
на державницькій традиції, спонукувана достойно
реагувати на окремі політизовані інсинуації стосовно
відсутності державотворчої мети в Б. Хмельницького та
тодішньої української еліти.
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The historiographical image of Bohdan Khmelnitsky on the pages
of the scientific publication «Ukraine in the central eastern part of
Europe (from the earliest times till the end of XVIII century)»
The article analyses the historiographical image of Bohdan Khmelnytsky which
is on the columns of scientific publication «Ukraine in the central eastern part of
Europe (from the ancient times to the end of the XVIIIth century)». The comparative
analysis of the versatile conclusions of modern domestic and foreign experts on
the causes and consequences of Hetman’s military–political relations with Russia,
Crimea, Moldova, Transylvania, Turkey, Sweden has been analyzed and implemented
comprehensively. The historiographical image of hetman as a state–builder, politician,
ruler, as well as personality is highlighted.
Keywords: Bohdan Khmelnytsky, Hetman of Ukraine, historiographical image,
Ukrainian Revolution, Cossacks State, Rich Pospolyta, Radnotsky coalition, Cossack
foreman.
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Кафедра суспільних наук Харківського
ветеринарного інституту в перше повоєнне
десятиліття (1945–1955 рр.)
Досліджено розвиток кафедри суспільних наук Харківського ветеринарного
інституту у перше повоєнне десятиліття, період на який прийшовся апофеоз
тоталітарного режиму та культ особи Й. Сталіна. Проаналізовано навчально–
методичну та наукову діяльність викладачів кафедри, основні напрями наукових
праць. Досліджено розвиток суспільних наук у конкретний час, пов’язаний
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з початком «холодної війни», яка вплинула на розвиток суспільних наук у СРСР
та інших країнах. Але, саме у цей час, вдалося відновити матеріально–технічну
базу вищих навчальних закладів, налагодити навчально–методичну і наукову
роботу. У статті з’ясована конкретна роль сталінізму в організації наступу
на інакодумство, пошуку «внутрішніх ворогів», боротьбу з космополітизмом
на матеріалах діяльності кафедри суспільних наук Харківського ветеринарного
інституту. Виявлено, що ідеологічні кампанії 40–50–х рр. ХХ ст. вплинули на
розвиток суспільних наук і історичної зокрема та негативно відобразилися на
діяльності харківських суспільствознавців та істориків.
Ключові слова: суспільні науки, тоталітаризм, культ особи, «холодна
війна», космополітизм.

Перше повоєнне десятиліття – складний, супереч
ливий період розвитку української науки в суспільно–
політичних реаліях радянської дійсності 40–50–х рр.
ХХ ст. Це був час, коли країна підіймалась з руїн,
загоювала рани, нанесені війною. Потроху віднов
лювалась навчальна та матеріальна база вищих шкіл,
кафедри
комплектувались
науково–педагогічними
кадрами. Але, саме у досліджуваний період відбулося
становлення нової системи партійно–радянського
керівництва наукою. Свого апофеозу досяг культ особи
Й. Сталіна, відбулось посилення тоталітарного режиму,
що наклало серйозний відбиток на розвиток науки. Всі
ці процеси вплинули на діяльність кафедри суспільних
наук Харківського ветеринарного інституту (сучасна
назва Харківська державна зооветеринарна академія).
Історіографія досліджуваної теми доволі обмежена.
Незважаючи на те, що загальні відомості про історію
кафедри суспільних наук Харківського ветеринарного
інституту і діяльність її викладачів висвітлювались у
ряді публікацій, головним чином присвячених ювілей
ним подіям [1; 2; 3], вона потребує подальшого
детального вивчення.
Мета дослідження – проаналізувати діяльність
кафедри суспільних наук Харківського ветеринарного
інституту в один із найскладніших часів розвитку країни
у ХХ ст.
Після звільнення м. Харкова від німецько–
фашистських загарбників Харківський ветеринарний
інститут одним із перших серед вищих навчальних
закладів відновив свою роботу 23 серпня 1943 року.
Як видно зі штатного формуляру професорсько–
викладацького складу, у 1944/1945 навчальному році
у ХВІ налічувалось 23 кафедри, серед них об’єднана
кафедра марксизму–ленінізму і політекономії [4,
арк. 4]. Тяжким випробуванням для ХВІ стала друга
світова війна. Частина персоналу, цінне обладнання і
майно були евакуйовані до міста Фрунзе, де інститут,
керований на той час В. А. Телєгіним, діяв як факультет
Киргизького сільськогосподарського інституту. Під
час окупації міста, частина приміщень була повністю
спалена, зруйнована, частина – напівзруйнована, майно і
обладнання пограбовані або знищені. Найбільш важкою
втратою стала цінна фундаментальна бібліотека, спалена
окупантами [5, c. 22].
Свою роботу кафедра марксизму–ленінізму будувала
відповідно до вимог постанов ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)
У з ідеологічних питань, робот Й. Сталіна «Марксизм
і питання мовознавства» та ін. У лекціях викладачі
кафедри «підкреслювали переваги соціалістичного
суспільства і державного ладу, роз’яснювали студентам
роль та значення СРСР як оплоту миру, демократії
і соціалізму» [6, арк. 3–4]. Від викладачів вимагали
вести на лекціях «нещадну боротьбу проти плазування
перед розтлінною буржуазною культурою Заходу,
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проти буржуазного націоналізму і космополітизму –
ідеологічної зброї агресивного англо–американського
хижацького імперіалізму» [6, арк. 4].
Негативно впливало на викладання суспільних
наук відсутність належних викладацьких кадрів,
що було наслідком війни і політики партії, яка
засуджувала будь–які прояви інакодумства. Тому,
однією з умов підвищення рівня викладання суспільних
наук
було
комплектування
вищих
навчальних
закладів кваліфікованими кадрами, їх підготовка й
перепідготовка. Важливе значення у вирішені цього
питання надавалося аспірантурі.
У наказі міністра вищої освіти СРСР від 4 червня
1948 року «Про підготовку науково–педагогічних і
наукових кадрів через аспірантуру» говорилося: «З
метою докорінного покращання науково–педагогічних
і наукових кадрів для вищих навчальних закладів
і науково–дослідних установ через аспірантуру:
забезпечити більш ретельний підбір дисертаційних
тем, звернувши особливу увагу на їх змістовність
і актуальність, встановити більш ретельний відбір
кандидатів в аспірантуру» [7, с. 290].
Треба відзначити, що з 1949/1950 навч. року
вводилося персональне затвердження міністром вищої
освіти СРСР викладачів основ марксизму–ленінізму,
політичної економії й філософії. Це свідчило про
подальше одержавлення цієї гілки науки, підвищення
ідеологічного контролю за нею.
У повоєнні роки на кафедри суспільних наук було
покладено серйозні ідеологічні завдання у справі
виховання молодого покоління. «Молоді спеціалісти
після закінчення вузів скеровуються на відпові
дальну партійну і державну роботу в різні галузі
господарського, військового, наукового, культурного
і педагогічного життя країни. Усі вони – не просто
спеціалісти у вузькій галузі, а громадські діячі.
Громадський діяч у нашій країні не може бути
аполітичним» [8, с. 2].
Восени 1947 р. у СРСР почалася кампанія
боротьби з «антипатріотизмом», «космополітизмом».
Було розгорнуто роботу з відновлення спадкоємності
поколінь і виведення з забуття учених минулого.
Це, безумовно, відігравало позитивну роль. Однак
поступово ситуація дійшла до абсурду. Відкидалися
новітні досягнення науки, почалося переслідування
відомих учених [9, с. 134]. На кафедри суспільних наук
вузів покладалися задачі з перевірки роботи технічних
і спеціальних кафедр щодо виявлення і припинення
фактів «низькопоклонства» перед західною наукою й
культурою.
Не обійшла боротьба з «низькопоклонством»
і ХВІ. На партійному зібранні та розширеному
засіданні Вченої ради були заслухані підсумкові
доповіді заступників директору інституту з наукової та
учбової частини по перегляду навчальних посібників і
програм. Внаслідок перевірки було виявлено, що в ряді
підручників окремі питання трактуються з методично
невірних позицій, недостатньо підкреслюються основні
ідеї І. В. Мічуріна та його послідовників про взаємо
зв`язок організму та зовнішнього середовища, роль, роль
спадкоємності у розвитку захворювань, без критичної
оцінки трактуються теорії Менделя, Вейсмана,
Моргана» [10, арк. 18–19].
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Згідно з інститутським планом заходів з перебудови
викладання біологічних дисциплін (його затверджено 4
вересня 1948 р.) був переглянутий весь ілюстративний
матеріал, проведено очищення книжкового фонду
бібліотеки. Літературу без цензорського знаку було
вилучено, регламентувалось користування іноземною
літературою [5, c. 53]. Так, розпорядженням директора
ХВІ з числа рекомендованої для студентів літератури
були вилучені підручники: професора Ю. Я. Борисенко
«Розведення сільськогосподарських тварин»; професора
Н. Н. Богданова «Курс шкіряних захворювань»;
доцента Я. П. Пустовара «Загальна патологічна
анатомія сільськогосподарських тварин»; академіка
П. М. Жуковського «Ботаніка» [10, арк. 19].
У серпні 1951 р. вийшла постанова ЦК ВКП(б)
«Про заходи щодо покращання викладання суспільних
наук у вищих навчальних закладах» [11, с. 78]. Цим
документом відповідальність за стан справ у викладанні
суспільних дисциплін, наукову роботу й підготовку
кадрів покладався на місцеві партійні органи. Обкомам
і міськкомам партії доручалося безпосередньо займатися
питанням укомплектування викладацькими кадрами
кафедр марксизму–ленінізму і затверджувати на посаді
кожного викладача персонально. До номенклатури
ЦК КП(б)У стала належати і аспірантура кафедр
суспільних наук. Це було ще одним кроком на шляху
повного одержавлення науки.
Лейтмотивом через усі теми курсу «Основи
марксизму–ленінізму» проходило питання, пов’язане з
«дружбою народів СРСР» в першу чергу, «російського
і українського народів». У лекціях і на семінарських
заняттях при вивчені загальних питань викладачі
показували досягнення України і м. Харкова зокрема,
підкреслювати ідею, що «Україна як невід’ємна частина
Радянського Союзу могла досягнути більших успіхів
тільки у співдружності з російським й іншими народами
СРСР» [12, арк. 7].
Певну увагу викладачі приділяли висвітленню
питань «радянського патріотизму і пролетарського
інтернаціоналізму», а також викриттю «антинародної
суті буржуазної ідеології і перш за все ідеології
українського буржуазного націоналізму і космополі
тизму, а також агресивної політики американського
імперіалізму» [12, арк. 7].
У 1953/1954 навч. році у програму курсу «Основи
марксизму–ленінізму» було внесено певні зміни. У
лекціях і на семінарських заняттях на перше місце
виходили питання, пов’язані з «роллю КПРС як
напрямної і керівної сили радянського суспільства».
Підкреслювалась також вирішальна роль народних
мас в історії, колективність керівництва і марксистське
розуміння ролі особи в історії» [13, арк. 7]. У
1954/1955 навч. році викладачі кафедри обговорювали
і вносили у навчальні програми зміни пов’язані з
рішеннями січневого (1955 р.) пленуму ЦК КПРС,
постановою Президії ЦК КПРС від 24 лютого 1955 р.
«Про антимарксистські помилки деяких економістів із
питань розвитку соціалістичної економіки», постановою
ЦК КПРС від 10 листопада 1955 р. «Про помилки у
зв’язку з проведенням науково–атеїстичної пропаганди»
та іншими керівними документами [14, арк. 6–7].
У 1955 р. сталися кадрові зміні в керівництві держа
вою. При збереженні видимих принципів «колективного
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керівництва» фактично лідером країни став М. Хрущов,
який повернув партійному апарату колишню міць і
вплив. Остаточно було відкинуто новий економічний
курс, який передбачав необхідність здебільшого
розвитку галузі групи «Б», тобто виробництва засобів
споживання. Автора цього проекту Г. Маленкова було
знято з посади голови Ради міністрів СРСР.
Склад кафедри у період, що розглядається оновлю
вався декілька разів. У 1945/1946 навч. році кафедру
марксизму–ленінізму очолював доц. Г. Д. Рахунков,
якого невдовзі рішенням сектору кадрів Обкому
партії було переведено на роботу в інший навчальний
заклад [15, арк. 10]. З 1946 до 1951 рр. кафедру
очолювала доц. Р. І. Долгіна. У 1950/1951 навч. році
кафедра марксизму–ленінізму складалась із 5 осіб: зав.
кафедри доц. Р. І. Долгіної (викладала курс «Основи
марксизму–ленінізму»); канд. економ. наук, доц.
О. М. Гремякіної (вела заняття з курсу політекономії);
ст. викладача В. Л. Улановської (вела заняття з курсу
«Основи марксизму–ленінізму); викладача А. Д. Гойка
(вів семінарські заняття з курсу «Основи марксизму–
ленінізму»); зав. кабінету Є. Л. Базалія [6, арк. 1].
1951 року кафедру марксизму–ленінізму ХВІ очо
лив кандидат історичних наук, доцент П. Г. Плуга
тирьов.1954/1955 навч. році кафедра мала у своєму
складі 5 викладачів. Це були: зав. кафедри П. Г. Плуга
тирьов (читав курс «Основи марксизму–ленінізму»);
канд. економ. наук, доц. О. М. Гремякіна (читала
курс «Політична економія»); ст. викладач А. Д. Гойко
(читав курс «Основи марксизму–ленінізму»); асистент
М. Н. Романов (вів семінарські заняття з курсу «Основи
марксизму–ленінізму»); зав. кабінету В. І. Камишанов
[14, арк. 2–3].
Наукова–дослідницька робота викладачів кафедри
велась у напрямі написання і захисту дисертацій,
публікацій наукових і науково–популярних статей,
підготовці і проведення наукових конференцій тощо.
Так, доцент Р. І. Долгіна працювала над кандидатською
дисертацією з теми «Більшовицька газета «Правда»
в 1917 році»; доцент О. М. Гремякіна працювала над
докторською дисертацією «Відновлення колгоспного
сільського виробництва Радянської України і перспек
тиви його розвитку»; ст. викладач В. Л. Улановська
працювала над темою кандидатської дисертації
«Марксистсько–ленінська теорія пізнання І. П. Павлова
про вищу діяльність тварин і людини»; асистент
А. Д. Гойко збирав матеріал кандидатської дисертації
«Боротьба О. М. Горького проти ідеалістичної естетики»;
асистент М. Н. Романов – «Організаційно–партійна
робота в сільському господарстві 1953–1956 рр.». Доцент
П. Г. Плугатирьов працював над темою докторської
дисертації «Боротьба Комуністичної партії за підйом
ідеологічної роботи у післявоєнний період». Їм же було
написано декілька статей: «Дружба народів СРСР –
джерело сили й могутності Радянської держави» [13,
арк. 24]; «Селянський рух у Харківській губернії в роки
Першої світової імперіалістичної війни» [15, арк. 21];
«Реакційність релігійних поглядів на працю» [16].
З жовтня 1951 р. при кафедрі марксизму–ленінізму
працював науково–студентський гурток. Студенти вив
чали історію інституту, твори засновників марксизму–
ленінізму, перебіг історико–революційних подій у різних
країнах та інші актуальні на той час проблеми.
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Таким чином, суспільствознавча вузівська наука
в аналізоване десятиріччя розвивалась у єдиному
потоці розвитку радянської науки. Вирішальний вплив
робили на неї рішення партії з ідеологічних питань,
спрямовані на удосконалення процесу викладання
суспільних дисциплін у бажаному для правлячої
верхівки дусі. Вплив культу особи Й. Сталіна нега
тивно відобразився на розвитку суспільних наук.
Почали поширюватися вульгарно–марксистські погля
ди на суспільні процеси. Минуле, незважаючи на всі
його суперечності, почали «вирівнювати» згідно з
панівною ідеологією.
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Department of Social Sciences of the Kharkov Veterinary Institute
in the first pos–twar decade (1945–1955)
This scientific paper delves into the studies of the evolution of the Department for
Social Sciences of the Kharkov Veterinary Institute during the first post–war decade
of the apotheosis of the totalitarian regime and Stalin personality cult. Teaching,
methodical and scientific activities of the academics working for the department and
the main of their research papers were analyzed. The development of social sciences
at the time of beginning of the «cold war» that had an impact on the development of
social sciences in the USSR and other countries has been investigated.
However, exactly at the period of time in question the logistics of the institutions
of higher education was restored and teaching, methodical and scientific work was
organized. This scientific paper is devoted to the role of Stalinism in organizing the
attack on the ideological dissension, and search for «internal enemies» to fight the
cosmopolitism and it uses materials that highlight the activities of the Kharkov Veterinary
Institute. It is shown that ideological companies in the 40–50ies of the XX century had
a negative influence on the development of social sciences, in particular the historical
science, including the activities of Kharkov social scientists and historians.
Keywords: social sciences, totalitarianism, personality cult, «cold war», and the
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Місце культури локальної демократії у
політологічній літературі другої половини ХХ
початку ХХІ століття

–

Метою статті є з’ясування сучасного стану досліджень культури
локальної демократії. Аналіз політологічних та соціологічних досліджень
культурно–політичних аспектів локальної демократії дозволяє стверджувати,
щo її розвиток тісно пов’язаний з громадянськими традиціями,
демократичними цінностями і переконаннями людей, їх здатністю утворювати
інституції громадянського суспільства; сиcтeмoутвopюючим чинникoм
локальної демократії є культуpний змicт; культуpа локальної демократії є
cпeцiaлiзoвaною cфepою культуpи, бeзпocepeдньo пoв’язaної з вiдтвopeнням
вiднoшeнь мiж cуб’єктaми у пpoцeci функціонування локальної демократії.
Застосовані загальнонаукові методи аналізу та узагальнення,
структурно–функціональний підхід до виокремлення основних характеристик
досліджуваного явища.
Подальших досліджень у сфері проблематики культури локальної
демократії потребують імплементація в сучасний контекст традицій і сучасної
практики «прямої» демократії, самоорганізації громадянського суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство, самоорганізація, локальна
демократія, локальна політична культура, культура локальної демократії.
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На актуальність громадянської самоорганізації
на всіх рівнях функціонування суспільства вказує
великий спектр трактувань у сучасній політологічній
та соціально–філософській літературі понять, які
окреслюють цю проблематику. Йдеться про такі поняття
як, «політична культура», «громадянська культура»,
«локальна політична культура», «локальна демократія»
тощо.
Тим часом особливої гостроти питання грома
дянської самоорганізації, формування демократичної
політичної культури на всіх рівнях – від загально
національного до локального, місцевого, головною
функцією якої є забезпечення соціальної інтеграції
суспільства – набули на початку ХХІ ст. у зв’язку з
курсом сучасних країн на неоліберальні реформи, і,
відповідно, процесом певного демонтажу «соціальної
держави». В цих умовах однією з актуальних проблем
політологічної науки є дослідження такого феномену
соціокультурної самоорганізації як культура локальної
демократії.
Поняття культури локальної демократії є ключовим
для вивчення функціонування механізмів локальної
демократії: місцевих референдумів, громадських слу
хань, зборів громадян за місцем проживання, діяльності
органів самоорганізації населення тощо. В нашому
розумінні культура локальної демократії є частиною
локальної політичної культури, що відображає став
лення територіальної громади (або її частини) стосовно
зазначених механізмів локальної демократії та політич
ної участі в їх реалізації.
Завдання статті – проаналізувати сучасний стан
досліджень культури локальної демократії – найваж
ливішого показника активного громадянства, ініціа
тивної поведінки і практичної співучасті індивідів
у громадських справах на місцевому рівні (рівні
громад), окреслити сучасні парадигми у трактуванні
громадянського суспільства, розкрити роль соціальної
самоорганізації як основи громадянського суспільства.
Теоретичні дослідження з проблематики культурно–
політичних аспектів власне локальної демократії у
західній політологічній літературі з’являються у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст. у контексті осмис
лення таких суспільно–політичних процесів як
децентралізації влади, переміщення владних повнова
жень з національного на нижчі географічні рівні –
федеральний, регіональний, місцевий, формування
нових легітимних носіїв публічної влади, які виявилися
як спільна тенденція розвитку більшості країн Заходу у
другій половині ХХ ст. Зазначена тенденція знаходить
відображення у працях Г. Алмонда [36], К. Дойча [41],
В. Рейсінгера [46], Д. Елазара [42; 43], американських
авторів К. Стоуна [48; 49], Б. Барбера [3], Д. Райбота
[44], британських вчених Д. Бернса [38], Д. Ліллекера
[23], канадського дослідника Г. Волена [50], французь
кого ученого Ж. Марку [45] та інших.
У цих працях обґрунтовується ідея політичної
культури – зокрема і місцевого, локального рівня, – як
найважливішого показника активного громадянства,
ініціативної поведінки і практичної співучасті індивідів
у справах місцевої громади (Див.: [10, с. 157]).
Тип політичної культури, характерний для демокра
тичної політичної системи сучасного індустріального
суспільства, названий «громадянською культурою»
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досліджується в опублікованій 1963 р. праці Г. Алмонда
та С. Верби «Громадянська культура: політичні
установки і демократія в п’яти країнах» (The Civic
Culture: Political Attitudes and Democracy in Five
Nations), яка визнана «основоположним дослідженням
в галузі порівняльної політології, а також внеском
до теорії демократії» [1, с. 9]. У книзі узагальнені
результати опитувань громадян США, Великої
Британії, Західної Німеччини, Італії та Мексики
щодо підтримки демократичної політичної системи
(предметом дослідження були політичні орієнтації
громадян, роль громадянських цінностей, особливості
громадянської поведінки). Автори підкреслюють, що
саме громадянська культура є міцним фундаментом
демократичних політичних режимів і передбачає,
по–перше, наявність трьох фрагментів політичної
культури в суспільстві (патріархальний, підданський та
активістський), по–друге, наявність якостей підданих
і патріархів навіть у активних учасників. Г. Алмонд і
С. Верба підкреслюють, що патріархальні і підданські
орієнтації врівноважують активність і політичну
участь індивіда, забезпечуючи тим самим стійкість
і стабільність демократичної політичної системи. З
цієї точки зору ознаками «ідеального громадянина»
є: прагнення впливати на владу і водночас зберігати
до неї лояльність; бути потенційно активним, але не
виявляти активність постійно. Основними рисами
громадянської культури виступають: консенсус щодо
легітимності
політичних
інститутів;
терпимість
щодо інших цінностей та інтересів; компетентність.
Безумовно, це риси нормативної моделі політичної
культури. Громадянська культура розуміється авторами
як лояльна політична культура, в якій поєднуються
участь у політиці зі спокоєм, довірою і повагою до
влади. Традиціоналізм, прихильність до національних
і місцевих цінностей врівноважують особисті інтереси
і раціональний підхід. Іншими словами, громадянська
культура, на думку Г. Алмонда і С. Верби – це
модель політичної культури держави, громадяни
якої політично грамотні і активні, а її характерними
рисами є: а) прийняттям більшістю громадян принципу
верховенства держави, б) спільна віра громадян в
необхідність виконання громадянських обов’язків.
Якщо згадана праця написана в руслі політичного
аналізу, то в її продовженні «Нове знайомство з
громадянською культурою» (The Civic Culture Revisited,
1980 р.) автори дещо відходять від такого підходу, і
феномен громадянської культури досліджується ними
на своїх власних засадах. Поняття громадянської
культури передає насамперед рівень усвідомлення
громадянином громадських завдань, його практичної
активності у справі втілення їх в життя. У цьому сенсі
вона є структурним елементом громадянського життя
і виявом ступеню зрілості суспільства, здатності
забезпечення загальногромадянських інтересів, форм
і механізмів вироблення і реалізації спільних рішень,
узгоджених дій. За такої інтерпретації громадянську
культуру можна назвати «культурою співжиття», що
має джерелом традиційні норми, цінності, уявлення.
Тобто автори доходять висновку, що громадянська
культура не має виключно політичного характеру,
а її рівень визначає загальнокультурний розвиток
людини. В залежності від типу політичного режиму, за
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якого функціонує громадянська культура, Г. Алмонд
і С. Верба виокремлюють різні її типи: архаїчна,
елітарна, представницька і «політична культура високої
громадянськості». Громадянська культура у власному
розумінні слова і відноситься до типу активістської
культури як «культури участі». Головною ж функцією
громадянської культури, на думку американських
авторів, виступає забезпечення соціальної інтеграції
суспільства, єдності дій в досягненні спільної мети
громадянського процесу. Тому громадянська культура
постає інтегрально організуючою діяльність громадян
складовою громадянського суспільства.
На початку ХХІ ст. культурно–політичні аспекти
локальної демократії, проблематика місцевого само
врядування широко дискутуються в зарубіжній політо
логічній літературі. Зокрема, культурно–політична
складова концептів «локальна демократія» і «місцеве
самоврядування», культурно–політичне підґрунтя парти
сипативної демократії, інституціоналізація політичних
відносин на локальному рівні, проблеми легітимності
політичних інститутів, суперечність між прямими
і безпосередніми формами демократії є предметом
всебічного розгляду у працях таких авторів, як професор
Барнемутського університету Д. Ліллекер (визнаний
авторитет з питань політичної комунікації) [23, с. 35] і
Г. Волен [50].
Переважна більшість дослідників зосереджується
на окремих сторонах виявів культури локальної
демократії. Так, локальну демократію як простір
для впровадження демократичних зразків поведінки
розглядає К. Стоун, досліджуючи в рамках теорії
«міських режимів» взаємодію суб’єктів публічної влади,
бізнесу та громадянського суспільства [48; 49]. Зміст
і форми однієї з складових локальної демократії, –
партисипативної демократії або демократії участі
(participatory democracy) досліджував Б. Барбер [3].
Як систему (або спосіб) здійснення влади на
локальному рівні, за якої громадяни мають право та
засоби для контролю за діяльністю органів місцевого
самоврядування та безпосередньо беруть участь в
ухваленні рішень, локальну демократію розглядають
Д. Бернс [37] і Ж. Марку. При цьому останній
визначає три основі виміри політики локального рівня:
децентралізація, самоврядування, локальна демократія.
Поняття децентралізації, на думку дослідника, харак
теризує відносини між різними територіальними
рівнями влади в суспільстві, місцеве самоврядування –
статус місцевих органів влади, локальна демократія –
спосіб реалізації влади на локальному рівні [45].
За Дж. Райботом, запорукою розвитку культури
локальної демократії є демократична децентралізація,
деконцентрація, створення громадських ініціатив, спіль
ний менеджмент та спільна реалізація проектів, що
пов’язані з публічними благами [44].
Саме на місцевому рівні, на думку А. Кемпбела і
А. Коулсона, виховуються уміння і навички ухвалення
консенсусних політичних рішень [39]. Щоправда,
локальна демократія має серйозні труднощі під час
реалізації на практиці, – вважає Дж. Брукс – опір, який
чинять політики участі громадян, складність техно
логічного забезпечення партиципаторної (партисипа
тивної) демократії, сумніви в легітимності рішень,
які приймають поза механізмами представницької
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демократії [37]. На думку угорських дослідників
Г. Шовша і В. Зентаї, локальна демократія – це тип
автономного, ефективного, відкритого і представ
ницького самоврядування, яке функціонує в середовищі
громадянського суспільства та гарантованих для
громадян політичних прав [47].
Німецький дослідник Берндт Гуггенбергер підкрес
лює: важливо розуміти і усвідомлювати, що локальні
спільноти лише з недавнього часу стали розглядатися
«як суб’єкти місцевого розвитку, важлива повноправна
частина управління, від стану і функціонування якої
залежить доля цілого – добробут і благополуччя нації»
[12, с. 146].
Отже, якщо у працях західних політологів та
соціологів виокремити аспекти, пов’язані саме з
політичною культурою локального рівня, то можна
зробити висновок, що вона найчастіше визначається як
сукупність орієнтацій, цінностей, вірувань, установок
членів місцевої громади. Переважна більшість дослід
ників виходять при цьому із запропонованого Г. Алмон
дом і С. Вербою розуміння політичної культури як
сукупності психологічних орієнтації людей щодо
політичних об’єктів, особливого розподілу зразків
орієнтації стосовно політичних об’єктів серед представ
ників місцевої громади. Тобто, особливість локальної
політичної культури виявляється в тому, що вона є не
політикою або політичним процесом в їх реальному
втіленні, а – комплексом уявлень тієї чи іншої
соціально–політичної спільноти про світ політики,
політичне життя, закони і правила їх функціонування.
У Радянському Союзі перші дослідження культурно–
політичних і соціально–економічних процесів на
«локально–територіальному» рівні з’являються напри
кінці 1970–х – 1980–х рр. Зокрема, у низці опублікованих
в ті роки праць радянських вчених аналізувалися сут
ність і значення самого поняття «політична культура».
Так, М. Кейзеров приходить до висновку, що
політична культура – це, з одного боку, створений і
накопичений людством у процесі суспільно–історичної
практики політичний досвід, зафіксований у звичаях,
традиціях, ідеях, уявленнях, оцінках, установках, а з
іншого – певний якісний рівень діяльності з відтворення
та «виробництва» політичного життя.
Політична культура включає насамперед політичну
свідомість, яка, як і всі інші форми свідомості,
представлена двома основними рівнями: теоретичним і
буденним. Сюди включаються домінуючі в суспільстві,
в соціальних спільнотах типові, укорінені уявлення,
ідеї, переконання про різні аспекти політичного життя
суспільства, про політичну владу, політичні інститути,
установи, організації тощо. Разом з тим невід’ємними
елементами політичної культури є також характерні для
певного суспільства, соціальної спільноти політичні
цінності, ціннісні орієнтації. Істотним елементом
політичної культури є також типові для суспільства,
соціальної спільноти політичні установки.
Структура політичної культури не вичерпується
елементами політичної свідомості. Разом з ними
вона включає в себе і поведінковий аспект, що
виявляється у вигляді зразків, стереотипів політичної
поведінки. Зразки та стереотипи політичної поведінки
закріплюються і передаються в традиціях. Політичні
уявлення, цінності, установки і поведінку, що
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складають в сукупності політичну культуру, є відносно
самостійними її елементами. Однак вони не існують
окремо один від одного. В дійсності вони тісно
взаємопов’язані. При цьому одні й ті ж установки,
ціннісні орієнтації тощо у різних людей, різних спільнот
виявляються по–різному [18; 19; 20].
М. Фарукшин дає критичний аналіз визначень по
няття «політична культура», запропонованих Г. Алмон
дом і С. Вербою, Р. Карром, М. Бернстейном, Ф. Бур
лацьким і Л. Галкіним. При цьому автор виокремлює
такі три позиції дослідників: 1) розуміння політичної
культури як сукупності психологічних орієнтацій
людей щодо політичних об’єктів (Г. Алмонд, С. Верба);
2) трактування політичної культури як установчої і пове
дінкової матриці, в межах якої розташована політична
система, як способу політичної поведінки соціальної
групи, та як природи політичних вірувань і цінностей
її членів (Р. Карр, М. Бернстейн); 3) уявлення про
політичну культуру певної спільноти як комплекс
елементів політичної свідомості і визнаних зразків
поведінки її членів (Р. Такер та ін.) (Див.: [31]).
Саме третя точка зору, на думку М. Фарукшина, –
найближча до «реальної дійсності». «Будь–яка культура
є органічною єдністю елементів свідомості і реальної
поведінки. Політична культура – це якісна характе
ристика всього політичного життя, тому її (культуру) не
можна зводити до окремих, хоча й дуже важливих явищ
цієї сфери суспільного життя...» [31, с. 105].
Відомі радянські вчені А. Хлопін, Н. Наумова,
Р. Ривкіна, Т. Заславська зверталися до питань локальної
адаптації, соціальної стабільності, політико–культурних
аспектів політичного розвитку на місцевому рівні
[15; 29; 34]. В ці ж роки були проведені масштабні
дослідження локальних спільнот радянськими і європей
ськими вченими, які брали участь в програмі ЮНЕСКО
«Людина і біосфера» за тематикою «Сприйняття
міського середовища» під керівництвом В. Л. Глазичева,
О. Н. Яницького і Т. Деелстри [40].
Вже після розпаду СРСР у російській науці
сформувався досить потужний напрямок міждисциплі
нарних соціально–політичних досліджень регіональної
і муніципальної проблематики. Вагомим внеском у
розвиток теорії й методики політологічних і соціоло
гічних досліджень стали праці співробітників Інституту
системного аналізу РАН В. Лексіна і О. Швецова, в
яких поєднані проблемно–аналітичні дослідження особ
ливостей суспільного ставлення до соціально–еконо
мічного розвитку міст і регіонів, організації місцевого
самоврядування, місцевих бюджетів, муніципального
права і муніципальних реформ [21].
Окремі аспекти культури локальної (місцевої) демо
кратії досліджують російські політологи А. Бєлоусов,
Г. Гаврилов, В. Гельман, Г. Голосов, К. Кисєльов,
О. Новосьолов, С. Пономарьов, Л. Прохорова,
І. Федоренко та ін. Зокрема, дослідник «локальних
режимів» В. Гельман визначає місцевий (локальний)
рівень як культурно–політичний простір, де органічно
можуть розроблятися та впроваджуватися демократичні
взірці інститутів і поведінки, оскільки саме тут можлива
безпосередня участь громадян за одночасного обрання
ними локальних лідерів [8].
У контексті дослідження культури локальної
демократії важко переоцінити результати теоретичної
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та емпіричної роботи вчених З. Грунда [11], Т. Дрідзе
[14], Т. Заславської [16; 17], І. Халій [33], О. Шоміної
[35]. Впродовж 1990–х і 2000–х рр. здійснювалась
регіональна програма Незалежного інституту соціальної
політики, створено «Соціальний атлас регіонів».
Функціонування окремих демократичних інститутів
на рівні місцевих громад висвітлюється у працях росій
ських соціологів О. Гоголєвої [9], М. Мальковця [25].
Аналіз досліджень російських науковців показує,
що питання культури локальної демократії у їх працях
підпорядковується «регіоналістській» проблематиці,
і в результаті досліджень політичних і соціальних
процесів регіонального і місцевого (локального) рівнів
у російській науці утвердилася думка, що громада
розуміється насамперед як особливий тип зв’язків,
отже може бути самостійним суб’єктом політики
місцевого рівня, на відміну від локальних спільнот,
які згаданих зв’язків мати не можуть [13]. Тому не
дивним є визнання авторів колективного дослідження
«Локальна демократія» (Санкт–Петербург, 2010 р.):
«Якщо на Заході локальна демократія – це насамперед
форми самоорганізації і політичної участі громадян,
то в сучасній Росії локальна демократія – можливість
виживання демократії як такої, і тільки потім – форми
самоорганізації и способи вияву інтересів» [24, с. 6].
Сучасна українська політологія почала формуватися
у 1990–х роках, тобто саме в той час, коли у
світовій політичній думці розгорталися теоретичні
дослідження проблематики локальної демократії.
Однак в українській політичній науці кінця ХХ –
початку ХХІ ст. досліджувалися переважно проблеми
розвитку виборчої системи, формування багатопартійної
системи, політичні технології тощо. Разом з тим
спостерігалася певна «незбалансованість» досліджень
«загальнонаціональної» і «місцевої» проблематики. Як
зазначає українська дослідниця С. Була, «що стосується
бачення проблем локальної демократії у вітчизняній
літературі, то… українські вчені перевагу віддають
питанням національного рівня політичного процесу, а не
локального» [6, c. 196].
Інтерес українських науковців як до локально–
демократичної тематики в цілому, так і до культурно–
політичних її аспектів поступово зростав, і сьогодні
вже існує чималий масив наукових розробок окремих
аспектів культури локальної демократії, що знайшло
відображення в працях Б. Андресюка, М. Баймуратова,
О. Батанова, В. Борденюка, С. Були, М. Воронова,
Т. Жаровцевої, В. Кампо, А. Карлова, М. Лендьєл,
С. Наумкіної, Т. Панченко, Н. Пухтинського та інших
вчених.
Так, досліджуючи основні підходи до сучасного
розуміння демократії в історичному та соціально–
політичному ракурсі, С. Наумкіна і Т. Жаровцева
виокремлюють сім основних принципів демократії:
рівність і свобода; підпорядкованість законові; консенсус
(згода) народу; окреслення основних прав людини;
розподіл влади для створення системи контролю за
нею; свобода слова; толерантність [28, с. 18–19]. Як
бачимо, за цими принципами демократія визначається
не тільки як форма правління, але й як спосіб
співіснування людей. І, на думку авторів, «демократії
як способу життя можливо буде досягти поєднанням
приватних та суспільних, громадських інтересів в
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 123

режимі комунікаційного дискурсу, який відбувається
за умов креативності та активності всіх учасників
суспільного процесу» [28, с. 25]. Як підкреслює
О. Бабкіна, «демократія – не тільки справедливі,
правові закони, не самі тільки розумно сконструйовані
інституції й установи, а ще й демократично налаштоване
громадянство…, демократична свідомість громадянства,
демократичний менталітет» [2, с. 179–180]. Тим часом
М. Белецький визнає, що «демократичні практики»
жодної сучасної країни не відповідають критеріям
демократії, На думку автора, існують значні проб
леми з адаптуванням ліберальної моделі демократії в
«перехідних» суспільствах (Див.: [4]).
У відповідності до двох згаданих вище «сторін»
демократії (як система правління і як «спосіб життя»),
на
світових
форумах,
присвячених
розвиткові
демократії, робляться висновки про те, що демократичні
перетворення у перехідних суспільствах можуть бути
успішними за двох умов:
– становлення демократичних інститутів на міс
цях і
– виховання у громадян почуття свободи і полі
тичних прав (Див.: [4, с. 24; 32].
С. Була наголошує, що гарантування політичної
свободи громадян через участь у політичних процесах
на місцевому рівні є «атрибутивною ознакою локальної
демократії» [7].
Аналізуючи розвиток демократії в Україні, дослід
ники на засадах інституційного підходу визначають
локальну демократію як один з чотирьох рівнів демо
кратії. Першим рівнем демократії є рівень конкретної
особи, другим – рівень суспільної групи, третім –
рівень
громадянського
суспільства, і, нарешті,
четвертим – рівень держави. При цьому розбіжності
між думками різних вчених є саме щодо другого рівня.
Так, якщо С. М. Наумкіна і Т. Г. Жаровцева другим
рівнем визначають націю [28, с. 19], то С. П. Була
обґрунтовує інше трактування: «Сутність другого
рівня демократії – рівня громади – залежить від того,
як конкретна громада розуміє себе у складі країни, як
визначає себе. Громада – найближчий до індивіда рівень,
а тому більшість інститутів, неформальних правил,
політичних цінностей та зразків поведінки закладаються
на цьому рівні. На рівні громади формується почуття
солідаризму, толерантності, довіри, що згодом на рівні
громадянського суспільства стає соціальним капіталом.
Саме цей рівень демократії, на нашу думку, і є
локальною демократією» [6, c. 36].
Ще донедавна термін «локальна демократія»
вітчизняними дослідниками не використовувався.
Натомість вживався термін «місцева демократія». Так,
у монографічному дослідженні М. Лендьєл місцева
демократія визначається як «політичний режим,
який реалізується на найнижчому територіальному
рівні публічної влади в межах інститутів місцевого
самоврядування, гарантується державою і характерними
ознаками якого є автономія, поєднання представницької
й безпосередньої форм демократії, конкуренція еліт,
демократична участь громадян у політиці, а також
зумовленість
сприятливими
політико–культурними
орієнтаціями» [22, с. 39].
Виокремлюючи основні компоненти місцевої демо
кратії в сучасній Україні, Г. Музиченко доходить
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висновку, що «місцева демократія «визначає демо
кратичні процеси на місцях, де поширена децентра
лізація державної влади, існують інститути місцевого
самоврядування і громадянського суспільства, демо
кратія виходить з народу, здійснюється народом та в
інтересах народу» [27, с. 321].
В рамках дослідження стану локальної демократії в
містах України В. Брудний, А. Крупник, О. Орловський
на основі аналізу положень Конституції та Законів
України дійшли висновку, що чинне законодавство
закріплює достатньо широкий перелік можливих форм
локальної демократії, до яких, зокрема, належать:
створення і діяльність об’єднань громадян та органів
самоорганізації населення, місцеві ініціативи, загальні
збори, місцеві референдуми, громадські слухання,
громадський контроль та інші. В той же час автори
наголосили, що розвиток дієвої системи місцевого
самоврядування та формування громадянського суспіль
ства не можливі без створення належних норма
тивних та організаційних умов, а головне – працюючих
механізмів реалізації законодавчих норм у сфері
розвитку локальної демократії – як на загально
державному, так і місцевому рівнях [30, с. 5].
Одним
з
найбільш
ґрунтовних
досліджень
локальної демократії в Україні є дисертація С. Були
«Теоретико–методологічний аналіз локальної демократії
як умови та інструменту становлення консолідованої
демократії в перехідних суспільствах (на прикладі
України)» (2012 р.), в якій всебічно досліджені основні
концептуальні характеристики згаданого феномену,
а саме: організація життя територіальної громади
на принципах рівності, участі, публічного діалогу;
залучення громадян до ведення справ громади,
поширення практик місцевих ініціатив, референдумів;
самоорганізація населення [6, c. 37].
У процесі підготовки дослідження «Місцева
демократія в Україні: нові стандарти» авторами було
проаналізовано нормативно–правові документи, що
регулюють механізми участі членів територіальної
громади у вирішенні питань місцевого значення, до
яких віднесено: громадські слухання; загальні збори
громадян за місцем проживання; місцеві ініціативи;
громадська експертиза діяльності органів місцевого
самоврядування; консультації з громадськістю; органи
самоорганізації населення [26, с. 7–8].
Отже, проаналізувавши праці закордонних та
вітчизняних політологів, культурологів, соціологів,
присвячені різним сторонам локальної демократії,
бачимо, що якщо в російських соціально–політичних
дослідженнях надається перевага регіональному рівню,
то в українській політичній науці і соціології, як і в
західній, визнається і активно розробляється концепція
локальної демократії. В її межах локальна демократія
найчастіше розуміється як один зі способів організації
влади на місцях (на локальному рівні), за якого локальна
спільнота задовольняє власні інтереси (потреби
членів спільноти), маючи автономію, спираючись на
демократичні цінності і використовуючи демократичні
механізми й інструменти прямої демократії. Саме
на локальному (місцевому) рівні «виховується»
самоорганізація суспільства [5].
Висновки. Наш аналіз політологічних, політико–
психологічних, соціологічних досліджень культурно–
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політичних аспектів локальної демократії дозволяє
стверджувати, що розвиток ocтaнньої в цiлoму (як
соціокультурного фeнoмeну) найбезпосередніше і най
тісніше пов’язаний зі ступенем розвитку громадянських
традицій, з демократичними цінностями і переконан
нями людей, і, – відповідно, – з їх здатністю утворювати
різноманітні громадські організації, гуртки, товариства
та інші інституції і брати активну участь у їхній
роботі, – тобто, що локальна демократія пpoнизaна
cиcтeмoю культуpних дeтepмiнaнт, обумовлена «демо
кратичною культурою», існувати без неї не може.
Іншими словами, сиcтeмoутвopюючим чинникoм
для локальної демократії є культурний змicт, а культуpу
локальної демократії слід poзглядaти як ocoбливу,
cпeцiaлiзoвaну cфepу культуpи, якa бeзпocepeдньo
пoв’язaнa з вiдтвopeнням вiднoшeнь, щo cклaдaютьcя
мiж cуб’єктaми у пpoцeci i з пpивoду функціонування
локальної демократії.
Подальших досліджень у сфері проблематики само
організації громадянського суспільства і, зокрема,
культури локальної демократії, потребують імплемен
тація в сучасний контекст моделей «прямої» демократії,
інтегрального самоврядування, традицій і сучасної
практики самоорганізації громадянського суспільства.
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The place of culture of local democracy in the political science
literature of the second half of the 20th and early 21st century
The principal objective of this work is to analyze the field of research and studies
on culture of local democracy. On close inspection of some political and sociological
studies on cultural and political aspects of local democracy it was seen that its
development have a direct link with civil traditions, democratic values and people’s
beliefs, and their ability to establish different civil society institutions. It is defined
that cultural sense is the systemically important factor of local democracy. The author
also points out that culture of local democracy is a specialized sphere of culture that is
directly tied to the reproduction of the relations between the subjects in the operation
of local democracy.
In order to define the main characteristics of phenomenon under study the author
used general scientific methods of analysis and synthesis as well as the structural and
functional approach.
Implementation in the current context of the traditions and practices of modern
direct democracy, self–organization of civil society can serve as a starting point for
later studies on culture of local democracy.
Keywords: civil society, self–organization, local democracy, local political
culture, culture of local democracy.
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доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.8)
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». Розвідка написана у межах
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педагогічна школа, десталінізація.

Один із серпневих випусків «Радянської освіти» на
останній сторінці презентував освітянам карикатуру
В. Подтягіна «Від ворот – поворот» (одразу зауважимо
вплив російської мови, що виявився навіть в
орфографічно неправильному написанні назви малюнка,
коли автор чи то заради збереження рими, чи в силу
засилля русифікації знехтував виключенням з правила
чергування голосних у групі –оро–).
На малюнку у правому кутку був зображений
кремезний дуб, який віттям губився у вишині, а корінням
уходив глибоко у землю. На товстому стовбурі були
викарбувані три літери – НДР (Німецька Демократична
Республіка). Уверх по схилу до дерева по брудові на
траву сунули чотири свині, бризкаючи слиною. На
одній був чорний циліндр, а на спині теліпався меч у
піхвах. Друга свиня у німецькому шоломові тягла високо
піднятий штандарт Третього рейху – свастику з орлом
на ній. На спині поверх слова «Агресія» на тварині була
одягнена кобура з пістолетом. Третя паця лізла до дерева
у широкополій шляпі з гранатою замість сережки у вусі,
маючи надпис «Диверсія» на собі. Четверта, маркована
як «Шпигунство», стояла найближче у французькому
береті та з фотоапаратом, що висів на шиї. Свині
уперлися рилами у величезну книгу з назвою «Мирний
договір», яку між ними та деревом НДР тримала
гігантська правиця. Зверху над карикатурою містилася
цитата з виступу М. Хрущова по радіо і телебаченню
від 7 серпня 1961 р.: «Імперіалісти тільки і помишляють
про те, як би розширити цю лазівку, як би розхитати
німецьку Демократичну Республіку, а їм кажуть:
«Стійте, панове, ми добре знаємо, чого ви хочете, чого
ви добиваєтесь, ми підпишемо мирний договір і вашу
лазівку в НДР закриємо» [1].
Карикатура змальовувала ситуацію, що склалася
на міжнародній арені у ході намагань СРСР закріпити
офіційний поділ Німеччини після Другої світової війни.
Микита Хрущов ще у 1958 році висунув ідею зробити
Західний Берлін вільним містом [2]. Очевидно, малюнок
В. Подтягіна, який вийшов всередині червня, став
результатом зустрічі радянського лідера з американським
президентом Д. Ф. Кеннеді у Відні 4 червня 1961 р. На
саміті прем’єр Хрущов продовжив розігрувати німецьку
карту. Ще восени 1960 р. він направив листа Кеннеді, у
якому зауважував, що СРСР був готовий продовжувати
докладати зусилля, «спрямовані на вирішення …
врегулювання німецького питання через найближчий
укладення мирного договору» [3]. У травні 1961 р.
Хрущов тиснув на американців у питанні «ліквідації
небезпечного джерела напруженості в самому центрі
Європи» (як визначалося існування ФРН та НДР) [4].
Безумовно, узаконення «двох Німеччин» на повоєнному
європейському просторі було відкинуте Заходом. Тому
на згадуваній віденській зустрічі Хрущов пригрозив
сепаратним мирним договором зі Східною Німеччиною.
Це означало, що доступ у Західний Берлін для колишніх
союзників був би можливий тільки за погодженням з
урядом НДР. Цей доступ, який існував до того у трьох
Великих шосе і повітряного коридору для американців,
британців та французів разом із мешканцями ФРН,
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карикатурно висміювався у вигляді намагань свиней–
шпигунів пролізти до дуба–НДР). Освітянам нав’язували
думку, що Країна Рад з мирним договором виступала
найбільшим миротворцем. Хоча насправді під час
зустрічі двох світових лідерів в австрійській столиці
на зауваження Кеннеді про те, що настійлива позиція
СРСР може привести до військового зіткнення, Хрущов
відповів: «Якщо так, то краще нехай буде війна зараз,
ніж тоді, коли з’являться страшніші види зброї» [2].
Іронічні картинки вкотре однобоко представляли
світ великої політики, яка стояла на порозі Другої
Берлінської кризи. Зауважимо, що жодним чином не
змальовувалося зведення у серпні 1961 р. Берлінського
муру. Натомість подальші події знайшли відображення у
творчості українських освітян.
На початку жовтня А. Гуцол запропонував широкому
загалові поглянути на німецьку проблему крізь власну
карикатуру «Боннські мелодії» [5]. В кутку кімнати на
стільці перед фортепіано сидів самовдоволений німець у
піхотному шоломові штальхельм з обламаними рогами.
На рукаві його сорочки, яку він засукав до ліктя, було
зображення свастики. Довгими худими волохатими
руками він незграбно натискав на клавіші. Риси
обличчя «музиканта» доволі нагадували тодішнього
канцлера ФРН Конрада Аденауера. Перед виконавцем
на пюпітрі стояв нотний лист. Замість скрипкового
знаку можна було розгледіти стилізований символ
долара «$» – натяк на залежність Західної Німеччини
від геополітичного супротивника Радянського Союзу.
Під ним у якості ключового знаку знову з’являлася
нацистська свастика. Нотний стан із чотирьох ліній мав
лише чотири четвертні ноти «Боннської мелодії»: до,
ре, мі та фа. Кожна з них була початком звинувачення
Західної Німеччини: ДО–строкове звільнення військових
злочинців, РЕ–ванш, МІ–літаризм, ФА–шизм. Позаду
музичного інструмента рядком стояли 6 боєголовок. З
лівої стіни над музикантом схилився портрет Гітлера у
парадному мундирі. Фюрер посміхався напівбеззубим
ротом, а з–під портрета стирчала рука з указкою, ніби
диригуючи Аденауеру. Сама назва карикатури відсилає
до подій майже десятилітньої давнини – підписання
Боннсько–Паризької конвенції у травні 1952 р. між
США, Францією та Великобританією з одного боку
та Західною Німеччиною з іншого, що ознаменувало
припинення окупації союзниками [6] та входження її
НАТО [7]. Наявність боєголовок та гри слів у нотах
не випадкова. Згідно з переконання Л. Безіменського,
керівництво
бундесверу
робило
атомну
зброю
«альфою та омегою» нових збройних сил. Для цього
неодноразово
влаштовувало
навчання
німецьких
офіцерів у США. Зокрема, у форті Блісс та Хентсвілл
упродовж 1956–1957 років навчалися кадровій офіцери
обслуги гармат та з ракетами середнього радіуса дії
«Матадор» [8]. Це ще одне пояснення прив’язки до
долара, окрім того, що в офіційному ідеологічному
дискурсі не лише СРСР, але й Східної Німеччини
її західну посестру називали «колонією США», а
канцлера Аденауера – «колоніальним управителем» [9].
Використання нот також критично змальовувало кроки
західнонімецької влади. «ДО» – у наших попередніх
ми вже описували карикатури освітян, які засуджували
дострокове звільнення військових злочинців у НДР за
сприяння союзницької адміністрації [10]. «РЕ» – легко
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пояснюється у духові радянської пропаганди щодо
бажання західної Німеччини мати реванш після війни
та на базі рудного басейну Руру відробити власну
економічну базу, випередивши Англію та Францію й
порівнявшись із США. Принаймні, у «відлигу» таку
позицію озвучував історик Л. Безіменського: «Програма
реваншу схожа на айсберг, який висовується з води лише
на третину або чверть. Але і та частина Боннського
«айсберга», яка вже висунулася з вод політичної
демагогії, дає достатнє уявлення про те, якими є апетити
західнонімецьких політиків» [8]. «МІ» – безперечно,
пов’язаний з відновленням військових сил країни не
без допомоги членів НАТО у період, який самі німецькі
військові історики охрестили стадією планування
оборонного внеску ФРН [11, с. 2]. «ФА» – звертає до
усталеного звинувачення західних німців у реанімації
нацизму (для радянської людини цей термін підмінили
терміном «фашизм»), не забуваючи наголошувати на
шкідливості його націоналістичної складової. Хоча, як
свідчить історія, Й. Сталін сам не гребував розігрувати
карту національного німецького питання на початку
1950–х років з метою утворення єдиної німецької
держави, лояльною до східного комуністичного сусіда
[12]. Поява цієї карикатури восени 1961 р. була, скоріше
за все, спробою показати, що всі дії СРСР у Східному
Берліні та зведення не залізної – ідеологічної – завіси, а
залізобетонної стіни, були лише відповіддю на рішення,
прийняті ворогуючим військово–політичним блоком за
десять років до Другої Берлінської кризи.
У періодичній пресі спостерігалося майже чотири
місячне затишшя у публікації карикатур на міжнародні
теми, аж до появи малюнка В. Подтягіна «Гриб в
АТОМаті» в кінці лютого 1962 р. На темному тлі до залу
з–за куліси виходив англієць з широким обличчям, що
розпалилося в улесливій посмішці. Це був класичний
образ неповороткого англійського аристократа з
бакенбардами, із подвійним підборіддям, одягненого у
класичний костюм–трійку. Через праву руку в нього був
перекинутий білий рушник, на краю якого можна було
легко вгадати обриси британського прапора. В руках він
тримав величезну таріль із надписом «Острів Різдва».
Те, що це не тогочасний прем’єр Великобританії
Гарольд Макміллан свідчить повна відсутність бодай
найменшого портретного збігу, навіть з огляд на те, що
це політичний шарж. У правому нижньому кутку на
повен зріст біля столу, застеленого білою скатертиною,
стояв чоловік у фракові з козлячою борідкою та
окулярами – типовий стиль змалювання дядечка Сема –
уособлення США (повна портретна протилежність
тогочасного американського лідера Д. Ф. Кеннеді). На
столі перед ним був розгорнутий папірець з надписом:
«Надаю полігон в Неваді для Англії. US». Аби договір
не впав зі столу, його придавили солянкою у вигляді
стабілізатора атомної боєголовки. Дядечко Сем з
єхидною посмішкою трусить зарядом бомби над
тарілкою, ніби солить страву у ній, від чого до стелі
піднімається гриб ядерного вибуху. Над малюнком
присутня цитата «із газет»: «Уряди США і Англії
прийняли рішення провести в різних місцях серію
атмосферних випробувань ядерної зброї. Англія для цієї
мети передає США острів Різдва» [13].
Малюнок, як і попередній, поєднував минуле й
відому авторові сучасність. Так, документ на столі
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з правом проведення ядерних випробувань Англією
стосувався подій п’ятирічної давнини. Тоді, 19 липня
1957 р., у штаті Невада уряди двох держав провели
операцію «Plumbbomb», або ж «Свинцева бомба».
У ході неї на висоті шести кілометрів військові
випробували ядерну плутонієву боєголовку. Вибух
силою трохи більше двох кілотонн у тротиловому
еквіваленті став відомий під кодовим ім’ям «Джон»
[14, с. 296]. Карикатурист же висміював американські
дії у Тихому океані. Справді, у 1962 р. уряд США
підписав договір про проведення випробувань на
атолі Кіритіматі, відомому як острів Різдва, що тоді
належав Великій Британії. Упродовж 1962 р. американці
провели за різними даними від 22 до 36 вибухів
водневої бомби різної потужності в районі згаданих
островів [15, p. 12–13; 16]. Правда, операція «Домінік»
розпочалася лише 25 квітня – за два місяці до виходу
карикатури українського освітянина. Та упродовж
лютого не відбувалося суттєвих подій, пов’язаних із
випробуваннями зброї. Президент Кенеді оголосив
про атмосферні випробування ще 2 листопада 1961 р.
[17]. Це призвело до двомісячних безрезультатних
перемовин США, Британії та СРСР з ядерного питання
[18, p. 64]. А це утверджує у думці, що ця ілюстрація
була радше ідеологічним флеш–беком з метою показати
агресивний Захід на тлі мирного Союзу. Тим паче, що
американці для себе пояснювали початок випробувань
на тихоокеанському острові виключно відповіддю на дії
СРСР з 59 ядерних випробувань, що привели до появи
в арсеналі Країни Рад «Цар–бомби» [19, p. 58]. Тому
вкотре Союз за ширмою боротьби за роззброєння ховав
нарощування власних мілітарних м’язів. Освітяни ж
повинні були сприяти нарощуванню м’язів ідеологічних,
які, мов корсет, підтримували імідж СРСР.
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«Caricature wars» in the educational media of the Ukrainian SSR
of the «thaw» period (1953–1964) (P.8)
The article illustrates the accents that profile press of the period of de–
Stalinization (1953–1964) was arranging for teachers of the UkrSSR in the sphere of
international politics through a specific form of influence on consciousness – cartoons.
Application of the method of content analysis helped to illustrate the interpretation
of teachers and students of higher educational institutions of the world order and
their evaluation of developments in the international arena; as well as to identify
meaningful participation of teachers in the «cold war». The paper is written within
the research work «Regional dimension of the everyday culture of Ukraine of XVIII–
XX centuries» of the Department of Cultural Studies of PNPU.
Keywords: Every–day life, international politics, caricature, higher pedagogical
school, de–Stalinization.
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Соціокультурна адаптація євреїв–переселенців
третьої алії у Палестині
Аналізується проблема імміграції євреїв під час третьої алії 1919–1923 рр.
і шляхи їх соціокультурної адаптації в Ерец–Ісраель. Відсутність комплексних
робіт, які б демонстрували специфіку імміграції та абсорбції євреїв у цей
період, а також значення цих процесів у сенсі формування основ майбутньої
Держави Ізраїль, зумовили звернення автора до цієї проблеми.
На основі загальних та спеціально–історичних методів (статистичний,
історико–порівняльний, ретроспективний, метод екстраполяції тощо), автор
дійшов таких висновків. Чисельне збільшення єврейської громади, особливо під
час третьої алії, дозволило сіоністам успішно реалізувати проект «єврейського
національного осередку». Сформований у цей період комплекс проблем і протиріч
зі старим ішувом знаходить відображення в житті сучасного Ізраїлю. Завдяки
участі у господарському та політико–адміністративному житті Палестини
сталася трансформація статусу і традиційної свідомості євреїв як громади
на національні.
Ключові слова: третя алія, імміграція, кібуцинський рух, соціокультурна
адаптація, ішув, «єврейський національний осередок».
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Починаючи з епохи вигнання, представники єврейсь
кої діаспори так чи інакше не полишали ідеї повернення
на Сіон. А наприкінці XIX ст. ідея і практика
переселення євреїв у Палестину опинилася в епіцентрі
діяльності Всесвітньої сіоністської організації (далі –
ВСО), яка вбачала в цьому «людському матеріалі» [2,
с. 121] базис для формування «єврейського національ
ного осередку», обіцяного з боку Великої Британії, як
важливого етапу «відродження» єврейської національної
держави в Палестині.
Саме завдяки налагодженому впродовж третьої алії
1919–1923 рр. механізму збирання євреїв у Святій землі
та шляхам їх соціокультурної адаптації стався перехід
єврейської громади до нації.
Упродовж останніх десятиліть суспільно–політичні
процеси в єврейській громаді Палестини стали пред
метом низки наукових досліджень. Пошуку взаємо
зв’язків та шляхів перетворення єврейської громади
на націю присвячені роботи ізраїльських істориків
І. Барталя [1], Д. Хоровіца і М. Ліссака [5]. Сучасні
регіональні історіографії найактивнішу увагу приді
ляють міграційним процесам, тому імміграція євреїв
до Палестини опинилася в епіцентрі дослідницьких
пошуків. Серед робіт вітчизняних науковців слід
виділити монографію львівського дослідника С. П. Кача
раби «Еміграція з Західної України 1919–1939» [4],
що присвячена вивченню міграційних потоків різних
національних меншин з терен Західної України, в тому
числі галицьких євреїв. Робота Х. Гваті [2] присвячена
аналізу ідеологічного підґрунтя заселення євреями
Ерец–Ісраель, витокам та поступу кібуцинського
руху, земельному питанню в Палестині, через яке між
арабами і євреями ставалися перші сутички. Та серед
чисельних робіт, присвячених єврейській історії на
межі ХІХ–ХХ ст., відсутні комплексні роботи, які б
демонстрували всі компоненти сіоністської колонізації
Палестини в роки формування основ майбутньої Дер
жави Ізраїль.
У цьому сенсі доцільно виявити та охарактеризувати
специфіку імміграції євреїв у Палестину в 1919–1923 рр.
і проаналізувати шляхи їх соціокультурної адаптації в
«єврейському національному осередку».
У зазначений період відбулося перенесення «єврей
ського питання» в політичну площину (проголошення
Декларації Бальфура 2 листопада 2017 р.), а значить
процес колонізації євреями Палестини потрапив у
правове поле в якості основоположної складової запро
вадження в Палестині притулку для європейських
євреїв. Крім того, доцільно говорити про пробудження
національної свідомості єврейського народу у зазна
чений період. Політичні та соціальні потрясіння в
країнах Європи, викликані Першою світовою війною,
запровадження Ліги націй перенесли «єврейське
питання» з площини внутрішніх соціально–економічних,
культурно–релігійних проблем країн, де проживали
євреї, в міжнародно–правовий простір. А відтак
питання с(від)творення єврейської національної держави
постало на порядку денному всього цивілізованого
співтовариства.
Згідно відомостей, представлених у звіті Королів
ської комісії щодо Палестини в липні 1937 р., на
момент 31 березня 1919 р. загальна кількість населення
країни складала 647 850 осіб, з них: 515 000 (79%) –
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мусульмани, 65 300 (10%) – євреї, 62 500 (9,6%) –
християни, 5 050 (1,4%) – інші [10, с. 159]. У червні
1920 р. замість військової в Палестині почала працювати
цивільна адміністрація. Саме тоді відбулася перша
зустріч Верховного комісара Палестини Герберта
Семуеля з провідним експертом сіоністської комісії
з питань імміграції Артуром Руппіном. У результаті
перемовин із сіоністами Г. Семюель затвердив щорічну
квоту для євреїв–іммігрантів у 16,5 тис. осіб [6, с. 146].
Влітку 1920 р. до Ерец–Ісраель переселилося
5514 євреїв [7], 40% яких становили вихідці з Польщі.
У проміжному звіті мандатної адміністрації за період
1 липня 1920 р. – 30 червня 1921 р. зазначається, що
всього з моменту відкриття портів до серпня 1920 р.
в країну в’їхало близько 10 000 іммігрантів, з яких
лише 315 не були євреями; 8084 чол. переселилися
за допомогою ВСО, а 1815 – самостійно [Там само].
Однак, цей потік був набагато більший, ніж Палестина
була здатна абсорбувати з економічної точки зору.
Тож 1 вересня 1920 р. британські цивільні власті
відкрили Департамент з імміграції та туризму для
регуляції та контролю імміграційних потоків до Палес
тини та напрацювання закону про імміграцію, що
базувався би на економічних потребах і можливостях
країни [8, с. 28].
Керуючись новими правилами, до 30 квітня 1921 р.
в Палестину прибуло 8030 іммігрантів (62% – чоловіки,
22% – жінки, 16% – діти) по квоті ВСО та 2031 особа
(48% – чоловіки, 31% – жінки, 21% – діти) самостійно,
тобто всього 10 061 людина [Там само, с. 91]. Як і
в попередні роки, учасники алії 1919–1923 р. були
представлені переважно вихідцями з Росії та Східної
Європи. Так, наприклад, у 1922 р. з усього загалу
переселенців до Палестини (7844 особи), 38% становили
вихідці з польських земель [Там само, с. 123]. У 1923 р.
до Палестини емігрувало 3100 польських євреїв, з яких
30% були вихідцями з Галичини, Волині й Полісся [4,
с. 298]. Взагалі, з західноукраїнського регіону на етапі
1919–1923 рр. до Палестини переселилося приблизно
3 тис. чол., що становило 9% по відношенню до всього
імміграційного масиву в ці роки (більше 35 тис. осіб)
[Там само, с. 299].
На початку 1922 р. в Палестині спостерігалося
значне імміграційне пожвавлення, а після того як «Біла
книга» Черчилля була схвалена парламентом, масштаби
імміграції різко зросли, досягши максимуму в 1924–
1926 рр. (1924 р. – 12 856 чол., 1925 р. – 33 801 чол.,
1926 р. – 13 081 чол.) [10, с. 285].
Проведений британською адміністрацією 31 грудня
1922 р. перепис населення Палестини встановив: загаль
на кількість населення країни становила 763 600 чол.,
у тому числі євреїв – 83 800 осіб (11%) [9, с. 74].
Хоча третя алія (див. рис. 1) і не призвела до вагомого
збільшення кількості єврейського населення у Палес
тині – у відсотковому відношенні цей ріст становив
1%, відносно невеликі темпи зростання нового ішува
в Палестині (на 18 500 осіб за 1919–1923 рр.) можуть
вважатися достатніми, враховуючи рееміграцію та неви
сокий у порівнянні з мусульманами темп природного
приросту населення (рис. 2).
Зазначимо, що алія як складне, багатоаспектне явище
в єврейській історії тісно перепліталася з практиками
соціокультурної адаптації переселенців у Палестині.
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Переселенці першої алії (1882–1903 рр.) започаткували
тяглу традицію інтеграції євреїв до трудових відносин
у Палестині шляхом заснування сільськогосподарських
поселень. Ця колонізація Палестини розглядалася не
тільки як стратегія виживання, але і як основа для
подолання стереотипу сприйняття євреїв як «народу
без землі», нездатного на ній працювати [1, с. 76]. Хоча
упродовж цього дотаційного етапу (1882–1904 рр.)
велика кількість заснованих поселень були покинуті.
З 1904 р., коли в Ерец–Ісраель почали іммігрувати
представники молодого покоління, підвладного соціа
лістичним ідеалам, поселенська діяльність євреїв
зазнала якісних змін [5, c. 54]. У цих поселенців
була мета – створити сільськогосподарські поселення
як основу системи господарства в Ерец–Ісраель і
спосіб укорінення єврейського народу в Святій землі.
Досвід попередніх колоній, заснованих на сімейних
господарствах, продемонстрував безперспективність
невеликих сімейних ферм для обробки цілини, а врахо
вуючи той факт, що друга та третя алія здебільшого
були представлені неодруженими юнаками та дівчатами,
середній вік котрих складав 17,5 років, сімейні ферми як
форма колонізації були визнані недоцільними.
Отже, з ініціативи самих колоністів у Палестині
почали створюватися кібуци, що відповідали соціальним
ідеалам переселенців: справедливе суспільство, засно
ване на повній рівності і колективній власності; зв’язок
між євреями і землею, загублений за дві тисячі років
розсіяння, і гармонія національних та релігійних тра
дицій. Зі встановленням британського мандата кібуци
поширювалися швидше: Дганія–Бет (1920 р.), Бет–
Альфа, Гева, Кірьят–Анавім, Телль–Йосеф (1921 р.),
Хевці–Ба (1922 р.) – аж до 1922 р. було засновано
46 колективних поселень [2, с. 128].
Інтеграція до трудових відносин – створення
кібуців, будівництво доріг як основи розвитку промис
ловості в майбутньому – була не єдиною практикою
соціокультурної адаптації переселенців у Палестині.
Переселенці також реалізовували низку державницьких
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намірів і заходів, створивши розгалужену систему інсти
туцій та органів політичної самоорганізації: Єврейські
Національні збори стали своєрідним парламентом
єврейської громади; з його лав був сформований
Національний комітет, який виконував функції уряду;
Єврейське Агентство займалося питаннями імміграції
в Палестину та абсорбції на нових місцях; Верховний
рабинат закріпив за собою судові функції [5, c. 121].
Нарешті, євреї організовували політичні партії, що
також брали на себе численні суспільно–економічні
функції, не кажучи вже про політичні.
Таким чином, поєднання концепції продуктивізації
та національного відродження стало базисом соціо
культурної адаптації євреїв–переселенців у Палестині.
Чисельність, географічна розпорошеність та певний
внутрішній конфлікт всередині єврейської громади
Палестини не давали їй можливості претендувати у цей
час на державність у повній мірі. Однак, цей безпе
рервний потік єврейських іммігрантів, що відбувався і в
наступні роки і не зупинився й дотепер, був основою, з
якої взяв початок «єврейський національний осередок».
На момент офіційного проголошення створення Дер
жави Ізраїль сіоністський проект вже кілька десяти
літь поспіль реалізовувався на практиці євреями–пере
селенцями.
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Sociocultural adaptation of the Third Aliyah Jews in Palestine
The article deals with the problem of immigration of Jews during the third aliyah
(1919–1923) and ways of theirs adaptation in Eretz Yisrael. The lack of comprehensive
works that would demonstrate the specificity of the immigration and absorption of
Jews in this period, as well as the importance of these processes for the formation of
the future State of Israel, led the author to this issue.
Basing on general and historical methods (statistical, comparative, retrospective,
extrapolation etc.), the author came to the following conclusions. Numerical increase
of the Jewish community, especially during the period of the third aliyah, allowed the
successful implementation of the Zionist project – «Jewish National Home». Complex
of problems and contradictions with the Old Yishuv that formed in this period, is now
reflected in the life of modern Israel. Participation of Jews in economic and political–
administrative life of Palestine have changed their community status and traditional
consciousness to national.
Keywords: the third Aliyah, immigration, kibbutz movement, sociocultural
adaptation, Yishuv, «Jewish National Home».
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Історіографія проблеми
соціального служіння Католицької
серед іммігрантів в Італії

Церкви

Проаналізовано стан наукової розробки питання соціальної діяльності
Католицької Церкви серед іммігрантів в сучасній Італії. Розглядається
історичне підґрунтя та чинники актуалізації проблематики. Здійснено
спробу визначити аспекти проблеми, що найкраще досліджені в італійській
історіографії, ідентифікувати маловивчені питання та пріоритети майбутніх
пошуків. Також стаття ознайомлює з напрацюваннями лідерів цих наукових
досліджень. Актуальність теми пояснює той факт, що значна частина
праць має популяризаторський, просвітницький підхід, спрямований на діалог
з широкими колами громадськості. Подібні видання дають уявлення про
унікальність опікунської діяльності Католицької Церкви серед іммігрантів, є
важливими для розуміння складної реальності імміграційних процесів.
Ключові слова: історіографія, імміграція, Італія, Католицька Церква,
соціальна діяльність.

Сучасний стан глобалізаційних процесів та стрімке
збільшення кількості іммігрантів в Італії перетворило
питання мобільності людства на одне із централь
них у соціальній, політичній, економічній, культурній
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проблематиці країни. Також за останні тридцять років
міграційні процеси стали невід’ємною частиною
життя Італійської католицької Церкви, яка разом зі
структурами Святого Престолу бере активну участь у
вирішенні проблем, пов’язаних з імміграцією.
Метою цієї статті є здійснити огляд історіографії
проблеми соціальної діяльності Католицької Церкви
серед іммігрантів у сучасній Італії, окреслити існуючі
здобутки наукових досліджень, що допоможе визна
читися з перспективами подальших пошуків.
Насамперед зазначимо, що вивчені нами праці
здебільшого не є класичними історичними роботами.
Як для італійської науки, в тому числі й історичної,
так і для української, тема міграцій є досить новою та
маловивченою.
З бібліографічних описів проаналізованої літератури,
стає зрозумілим, що проблемне поле «Церква і міграції»,
чи трохи ширше «релігія і міграції», є предметом
вивчення науковців з різних країн. Проте їх праці є в
основному богословськими чи теологічними. Природно,
що над розглядом такого вузького і сучасного спектру
італійської історії працюють переважно італійські
дослідники. Тому, в огляді представлені праці італій
ських авторів.
Традиція історіописання на тему взаємовідносин
міграцій і Церкви розпочалася в 70–і рр. минулого
століття. Під час вивчення історії еміграції власного
народу перед італійськими істориками постала потреба
досліджувати духовні аспекти, відтворювати соціальні
та культурні механізми життя італійців закордоном, в
яких Католицька Церква традиційно відігравала важливу
роль. Так зародився напрям, що вивчає зв’язок Церкви з
еміграцією [27, р. 435].
Однак і з цієї проблематики, поки що, немає
комплексної історичної праці. Як правило, це окремі
розділи в багатотомних виданнях з історії Церкви чи з
історії італійської еміграції. Дослідники, які займаються
проблемою, наголошують, що вона несправедливо
проігнорована в літературі, на відміну від, наприклад,
проблеми італійської мафії в США чи антиіталійського
расизму [27, р. 437]. Існуючі наукові дослідження
описують, переважно, здобутки окремих визначних
постатей, опікунську діяльність певних чернечих
орденів, розвиток закордонних місій тощо.
Одним з найавторитетніших світських представників
цієї історіографічної традиції є професор Університету
Туск’я міста Вітербо М. Санфіліппо. Саме йому нале
жать спроби підведення підсумків наукових розробок
тем, пов’язаних з діяльністю Католицької Церкви серед
мігрантів. Зокрема, це статті «Вчення Церкви щодо
еміграції у 1990–2000 рр.» та «Вчення Церкви щодо
еміграції в десятиліття, яке щойно минуло», опублі
ковані відповідно у випусках за 2012 і 2011 рр. статис
тичного звіту Фундації «Мігрантес» «Італійці у світі»
[29, р. 191–202; 28, р. 183–195].
Хоча лідерство, на нашу думку, у дослідженнях
проблеми належить представникам згромадження
Скалабринів (Міссіонери Св. Карла), яке і було
засноване на початку ХХ ст. для опіки над італійськими
емігрантами. У 1963 р. йому був довірений Римський
центр дослідження еміграції (Centro studi emigrazione
Roma – CSER), створений при Папській колегії
італійської еміграції. Його метою визначалося не тільки
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вивчення місіонерства скалабринів, а й поглиблене
дослідження діяльності Церкви серед мігрантів.
М. Санфіліппо пише про надзвичайну активність
центру вже в перші роки після створення. Так, центр
кожні 6 місяців готував звіт про світові міграційні
потоки і можливу відповідь Церкви [30, с. 583].
Звичайно, що в той час основна увага дослідників була
прикута до історії вітчизняної еміграції. Проте автори
інформаційного бюлетеня центру вже у випусках
за 1965 р. вели мову про появу нових тенденцій у
міграційних рухах. І задовго до обговорення проблеми
на державному рівні передбачали розвиток «нової
італійської моделі – зменшення кількості емігруючих і
поява іммігрантів» [30, c. 594].
На сьогоднішній день згромадження Скалабринів
опікується діяльністю восьми таких дослідницьких
центрів по всьому світі. До їх мережі (Network of the
Scalbrinian Centers for Migration Studies) належать
дослідницькі центри у таких містах, як Рим, Базель,
Париж, Маніла, Буенос–Айрес, Сан Паоло, Нью–Йорк
та у Кейптауні, останній з яких заснований у листопаді
2013 р. [31, р. 8].
Найбільш ґрунтовно дослідженим аспектом проб
леми є відображення позиції Католицької Церкви
щодо проблеми міграцій в її офіційних документах. Як
правило, дослідники розглядають документи, починаючи
з останньої третини ХІХ ст. Хоча, наприклад, Д. Піц
цоруссо продемонстрував як історичний Архів Конгр
егації Пропаганди Віри дозволяє простежити розвиток
папського зацікавлення міграціями ще з кінця XVI ст.
[21].
Перший збірник документів Святого Престолу, які
стосувалися міграційних проблем видала в 1964 р. в
Женеві Міжнародна католицька комісія щодо міграцій
(International Catholic Migration Commission – ICMC) під
назвою «Антологія папських документів щодо міграцій».
Надалі курс поглибленого вивчення документів
Церкви був започаткований вищезгаданим Римський
центром еміграційних досліджень та його міжнародним
науковим журналом «Еміграційні дослідження» («Studi
emigrazione») [29, р. 191–193].
Одним з визначних представників цих історико–
архівних пошуків був о. Д. Г. Тасселло, який з 1998
по 2014 рр. очолював дослідницький центр у Базелі.
Саме під його редакцією вийшли в світ два збірники
документів. Перший у 1985 р. – «Церква та мобільність
людства. Документи Святого Престолу 1883–1983 рр.»
[29, р. 194]. Другий збірник опубліковано у 2001 р. під
назвою «Енхірідіон Церкви щодо міграцій. Учительські
та екуменічного документи щодо мобільності людства
1887–2000 рр.») [9]. Останній, зокрема, має не
тільки джерелознавче значення, а й став помітною
історіографічною подією. Містить велику вступну
статтю Д. Г. Таселло, яка відтворює історичний розвиток
міграційного вчення Католицької Церкви.
Під його редакцією у 2005 р. була опублікована
колективна праця «Різноманітність у сопричасті. Вступ
до історії Католицьких місій у Швейцарії 1896–2004».
Незважаючи на назву, трохи більше половини книги
присвячено історії місій для емігрантів загалом.
Як зазначає М. Санфіліппо, чимала бібліографія та
документальні додатки книги є потужною віссю для
подальших історичних досліджень [27, р. 443].
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Окрім вивчення офіційних церковних документів
до особливих надбань Д. Г. Тасселло належить збір
та упорядкування бібліографічних списків робіт, які
вивчають відношення Церкви до проблеми міграцій.
Найбільшим оглядом є «Міграції і теологічні науки.
Бібліографічний огляд (1980–2007)», що вийшов під
редакцією Д. Тасселло, Л. Депонті та Е. Просперіо.
Електронна версія видання є у вільному доступі на
сайті Базельського Центру дослідження еміграції
(CSERPE) [33]. В огляді узагальнено та систематизовано
праці видані не тільки в Італії, а й в інших країнах.
Він містить 2316 позицій в алфавітному порядку. Для
зручності використання огляд оснащений тематично–
аналітичним покажчиком.
Переглянувши його, можемо стверджувати, і це
підтверджують наші пошуки літератури в бібліотеках
Італії, що наступними найкраще висвітленими аспек
тами є відображення міграційної проблеми у пасто
ральній теології, у церковному праві, у Святому Письмі
тощо. Ці теми, хоча і не є безпосереднім предметом
нашого дослідження, проте мають фундаментальне
значення для розуміння суті соціальної діяльності
Церкви серед іммігрантів.
Так, переглянувши спеціальне видання Папської
ради у справах душпастирства серед мігрантів і подо
рожуючих «Мігранти та канонічне право. Душпас
тирство мобільності людства в новому Кодексі каноніч
ного права», можемо сказати, що такі дослідження
дозволяють сформувати уявлення як змінюються тради
ційні пасторальні схеми, які структури створюються
для служіння мігрантам, якою є відповідальність
душпастирів за вірних–іммігрантів, як регулюються
відносини між церковними структурами, між ієрархіями
західного і східного обрядів тощо [15].
Значна частина подібних досліджень здійснюються
мережею скалабринських центрів і представлена на сто
рінках часопису «Еміграційні дослідження». У 2010 р.
вийшов спецвипуск журналу під назвою «Міграції
і теологія. Останні досягнення». Як зазначається у
передмові, на створення такого випуску редакцію
надихнув вихід вищезгаданого бібліографічного огляду.
Багаточисельність та різноманітність праць, наведених
у ньому, змусила вчених підвести певні підсумки у
наукових розробках та визначитися із малодослідженими
аспектами. Статті випуску розглядають тему «Церква
і міграції» в різних ракурсах та контекстах. І. Кампезе
та Д. Тасселло аналізують найновіші теологічні дослід
ження, А. Фумагаллі – дослідження Святого Письма
на предмет міграційної тематики, Г. Паролін конкре
тизує суть місії Церкви у служінні мігрантам, Л. Саб
барезе описує організацію та функції структур Церкви,
які відповідають за міграційне душпастирство,
Л. Пренчіпе, аналізує роль релігії в інтеграційних
процесах, а Г. Батістелла розглядає проблему етичних
принципів і засад у міграційній політиці [3; 34; 10; 19;
26; 22; 2]. Зазначимо, що незважаючи на досить широку
задекларовану проблематику, ні цей випуск, ні інші
переглянуті нами номери часопису не містять статей, які
б конкретизували суто соціальну, харитативну діяльність
Католицької Церкви серед іммігрантів на території
Італії.
Важливою складовою процесу наукової розробки теми
є проведення міжнародних зустрічей і конференцій.
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Зокрема, Ж. Розолі зазначає, що перша міжнародна
історична конференція, яка підсумувала напрацювання
дослідників відбулася в 7–8 березня 1991 р. у Римі.
Заключні акти конференції того ж року були надруковані
у «Еміграціних дослідженнях» [24, p. 289–467].
Одним із останніх, на сьогоднішній день, визначним
міжнародним форумом можемо назвати конференцію
«Церква і міграції», проведену в Базелі у червні
2015 р. Вона була присвячена пам’яті його директора,
неодноразово згаданого нами Д. Г. Тасселло. Матеріали
зустрічі за підтримки Фундації «Мігрантес» були
опубліковані як спецвипуск «Серії зошитів Мігрантес» –
«Мігранти – пророки сопричпстя. Статті, конференції та
роздуми Джованні Граціано Тасселло» [16].
Окрім історичних, теологічних праць та аналі
тичних статей скалабринськими науковими центрами
були опубліковані два унікальні видання довідкового
характеру. У 1987 р., під редакцією того ж Д. Г. Тас
селло вийшов словник «Міграційна лексика», а в
2010 р. під редакцією Г. Баттістелла опубліковане
видання «Міграції. Соціологічно–пасторальий словник»
[12; 14]. Обидва пропонують набагато більше ніж
лексикографічний матеріал. Представлені в них поняття
супроводжуються міждисциплінарним аналізом та
цінними бібліографічними посиланнями. Якщо перший
словник містить тільки дві статті, що стосуються релігії
та душпастирської опіки над мігрантами, то другий
налічує 150 статей (120 авторів), в тому числі й з історії
міграційного душпастирства.
Проте основну частину літератури, яка розглядає
діяльність Церкви серед іммігрантів на сучасному етапі,
складають, праці публіцистичного, біографічного і
автобіографічного характеру представників різних сфер
діяльності. Значна частина з них належить духівництву.
Однієї з перших таких праць є книга «Планета
Імміграція. Від конфлікту до солідарності», яка вийшла
у 1990 р. [6]. Її написав тогочасний директор «Карітасу
Рим», священик Л. Ді Ліегро у співавторстві з членом
редакції Статистичного Досьє «Карітас–Мігрантес»
Ф. Піттау. В ній розкриваються причини здійснення
соціальної діяльності Церкви серед іммігрантів,
розповідається про початки роботи мережі харитативних
структур «Карітасу», подається аналіз відображення
проблеми імміграції італійськими ЗМІ у 1989–1990 рр.,
розповідається про захист прав мігрантів, аналізується
питання впливу Церкви на розвиток сучасного
суспільства, зокрема розмірковується про її здатність
виховувати толерантне відношення до іноземців. В окре
мому розділі книги вміщені уривки документів Церкви.
Детальніше про постать Л. Ді Ліегро та його
особистий внесок у розбудову проектів на користь
іммігрантів дізнаємося з праць біографічного характеру.
Зокрема, Л. Бадараккі «Луіджі Ді Ліегро. Пророк
милосердя та справедливості» та П. Чічола «Луіджі
Ді Ліегро. Священик на кордоні» [1; 4].
Особистий досвід управління центром прийняття
для іноземців описує його засновник, священик
П. Ді П’яцца. Його обидві праці – «За межами
храму. Церква на службі людству» та «Мій ворог
байдужість. Бути християнином в часи великих
міграцій» містять не тільки автобіографічні матеріали,
а конкретні приклади прийняття іноземців, рефлексії
на морально–етичні, теологічні теми, роздуми про суть
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понять справедливості, байдужості, нейтральності,
маргінальності, милосердя тощо [7; 8]. Цей автор, на
відміну від інших представників духівництва, піднімає
проблему байдужості не тільки в світських колах, а й
всередині самої Церкви. Не боїться говорити про те,
що все–таки діяльність таких центрів залишається «на
периферії».
Різносторонній аналіз проблеми імміграції предс
тавив у своїй книзі «Імміграція: надзвичайна ситуація
чи майбутнє?» монсеньйор Д. Нерво, який з 1971 по
1986 рр. був віце–президентом організації «Карітас
Італія» [17]. Пишучи про причини масової міграції до
Європи, він наводить красномовні дані міжнародних
організацій про розподіл матеріальних, природних
ресурсів, технічних благ і наукових розробок на планеті
між бідними і багатими країнами. Наголошує на
відповідальності останніх за минулу епоху колоніалізму
та сучасний економічний неоколоніалізм. З точки
зору вчення Церкви Д. Нерво називає імміграцію
«мессиджем» для всього християнського суспільства.
Він узагальнює основні виклики, які ставлять міграції
перед Церквою та деталізує можливі практичні
механізми відповідей на них через свідчення милосердя
і прийняття. Також окреслює сфери суспільного життя,
де допомога Церкви може бути особливо корисною.
Наприклад, соціальна опіка, а через неї й соціальна
діагностика, моніторинг та вивчення явища імміграції.
Праця єпископа південно–італійського міста Казерта
Р. Ногаро «Я був чужинцем і ви мене прийняли»,
написана у формі відповідей на запитання відомого
журналіста О. Ля Рокка, що більше двадцяти років
висвітлює діяльність Святого Престолу та події у
Ватикані в національній газеті «Ла Републіка» (в 2005 р.
Ля Рокка опублікував спогади про життя вищезгаданого
Л. Ді Ліегро «Я хотів їсти, я хотів пити…») [18; 11].
Книга Р. Ногаро присвячена проблемам, з якими
стикається Церква в південних регіонах Італії, в тому
числі й питанню імміграції, яку автор називає найекст
римальнішою формою бідності. Єпископ ділиться
своїми роздумами про історичну відповідальність євро
пейців за колоніальну політику, про неврегульованість
міграційної політики, про те, що всупереч поширеним
стереотипам іммігранти, частіше нелегальні, є об’єк
тами, а не суб’єктами злочинів. Також наводить
приклади опікування іммігрантами окремих церковних
організацій Казерти.
Ще одна робота представника Католицької Церкви
написана у формі запитань–відповідей, а саме «Церква і
мігранти. Моя боротьба за єдину родину людства» [13].
Її автором є А. Маркетто, єпископ, історик та секретар
Папської ради з питань душпастирства серед мігрантів
і подорожуючих. Він наводить окремі історичні факти
про створення ради, про появу міграційної тематики у
вченні Церкви, цитуючи окремі документи. Аналізуючи
сучасну ситуацію в Італії, вказує на недосконалість
міграційного законодавства країни та роз’яснює позицію
Церкви у громадській дискусії навколо міграційного
питання.
Не оминув проблеми імміграції і Д. Теттаманці,
архієпископ Мілану у книзі «Немає майбутнього без
солідарності. Економічна криза та допомога Церкви»
[35]. Перше, на чому наголошує автор у спеціальному
підрозділі, це те, що «статистика солідарності» на
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користь іммігрантів є «дуже цікавою перспективою» і
прикладом для розв’язання інших проблем, які постають
перед італійським суспільством. Узагальнюючи ситуа
цію, що склалася, архієпископ пише про дві сторони,
які її характеризують. З одного боку – це поши
рений стереотип про те, що іммігранти – загроза
безпеці і добробуту громадян. А з іншого – в країні
є величезна кількість людей, які, керуючись вірою та
почуттям людяності, надають різноманітну допомогу
мігрантам. Насамперед це робота мережі «Карітас». Як
приклад, автор дуже стисло описує діяльність кількох
харитативних структур архідієцезії Мілану.
Зміни в різних сферах життя Італії під впливом
імміграції та позицію Церкви з цього приводу проана
лізував священик і головний редактор часопису «Хрис
тиянська родина» («Famiglia cristiana») А. Шьортіно
у книзі «Ви також є іноземці. Імміграція, Церква
та італійське суспільство» [32]. В ній він піднімає
багато питань. Такі як історична пам’ять про власний
еміграційний досвід, про зміну етнічного та релігійного
складу суспільства Італії, про політичні маніпуляції на
тему імміграції, про роль ЗМІ у формуванні громадської
думки, про роль Статистичного Досьє «Карітас–
Мігрантес» у відтворенні адекватної імміграційної
картини, про міжрелігійний діалог, про міграційне
законодавство, про проблеми сімей мігрантів тощо.
Цитуючи уривки з інтерв’ю, зібрані його часописом,
автор показує, як проблема іноземців торкається
глибин Церкви і якими є принципи її діяльності в цій
сфері. Проте, окрім калейдоскопу цитат, прізвищ та
фрагментарних прикладів ця книга не відтворює цілісної
картини і масштабів соціальної діяльності Католицької
Церви серед іммігрантів.
Не знаходимо їх і в одній з останніх публікацій
присвячених аргументу, а саме «Жінки й чоловіки як ми.
Мігранти, Європа, Церква», автором якої є Ж. К. Перего,
президент Фундації «Мігрантес» [20]. Він розмірковує
над драматичними подіями останніх років в регіоні
Середземномор’я. Називає Середземне море кладовищем
в буквальному сенсі. Адже за останні 25 років в ньому
потонули майже 25 тис. мігрантів. Закликає читачів
замислитися над цим як над новою епохою в історії, що
є відлунням своєрідного падіння завіси між Африкою,
Азією та Європою, до якої прямують мігранти у пошуках
не тільки роботи, а й свободи. На основі цитат зі Святого
Письма та з документів Другого Ватиканського собору
синтезує бачення Церкви. Називає міграції полем для
євангелізації та промоції людини. Також узагальнює
обов’язки душпастирів.
Серед робіт світських авторів виокремимо книгу
«Нові італійці. Імміграція, упередження, співіснування»,
автором якої є Л. Турко, відома суспільна і політична
діячка країни [36]. В ній авторка окрім узагальнення
імміграційної ситуації в Італії, аналізує які історичні
передумови, психологічні механізми, політичні кампанії
впливають на формування ставлення громадськості до
іммігрантів. Виокремлює позицію та діяльність Като
лицької Церкви, як антипопулістську та антиконфор
містську, що намагається вислухати аргументи всіх
сторін дискусії.
У 2012 р. вийшла праця «Після страху – надія»,
автором якої є А. Ріккарді [23]. Це збірка статей автора,
опублікованих протягом 2010–2012 рр. на сторінках
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вищезгаданого журналу «Християнська родина». Нашу
увагу привернула не стільки задекларована тематика
праці, скільки постать її автора. Адже А. Ріккарді
є істориком, дослідником сучасної історії Церкви,
релігій, гуманістичної думки, відомим суспільним
діячем та авторитетним представником католицького
міжнародного руху мирян, засновником Товариства
Св. Егідія. У цій книзі він розмірковує про проблеми
сучасної Італії в добу глобалізації та пов’язані із
ними тривожні настрої в суспільстві. Очевидно,
що одним з найбільших є страх перед «нашестям»
іммігрантів, а після терактів і страх перед ісламом
[23, р. 6]. «Іммігрантську» історію Італії, починаючи з
1991 р., А. Ріккарді розподіляє на періоди, відповідно
до найбільш масових хвиль іммігрантів. Наводить
позитивні приклади інтеграції. Тож закликає не драма
тизувати ситуацію, а розробляти адекватну імміграційну
політику. Щодо Католицької Церкви, то її автор називає
відповідальною за відродження соціальної чутливості,
понять моралі, гідності людини, милосердя тощо.
Того ж року вийшла книга письменника та режисера
телебачення В. Де Лука «Ми всі є мігранти. Співіс
нування можливе» [5]. Автор говорить про імміграцію
мовою цифр. Посилаючись на статистичні дані,
констатує факт перетворення італійського суспільства
на багатоетнічне та полірелігійне. Описуючи ставлення
Католицької Церкви до таких змін, згадує про діяльність
Л. Ді Ліегро, єзуїтського Центру Асталлі для біженців,
відзначає роль Статистичного Досьє «Карітас–Мігран
тес». Загалом, книга написана у формі роздумів і згадки
про діяльність Церкви носять доволі епізодичний
характер.
Спробу продемонструвати загальну картину соціаль
ної діяльності Італійської католицької церкви на
сучасному етапі здійснив світський автор, адвокат за
професією Д. Русконі у книзі «Обов’язок. Як Італійська
церква супроводжує суспільство у щоденному житті»
[25]. Вона була опублікована у 2013 р. У передмові
автор зазначає, що до здійснення подібної розвідки
його спонукали тисячі критичних коментарів на адресу
Католицької Церкви, які заполонили італійський web–
простір. Вони сповнені не тільки роздратуванням, а й
радикальною зневагою до Церкви, що була завжди важ
ливим компонентом італійської ідентичності. Д. Русконі
визнає, що частина з них є абсолютно виправданими,
оскільки стосуються неприпустимої поведінки окремих
представників Церкви чи її інституцій. Проте, вважає
основною причиною критики є плутанина в розумінні
ролей Ватикану та Італійської церкви та величезна
дезінформація щодо реалій буття країни. Оскільки
основними користувачами соціальних мереж є молодь,
то ця «ворожа хвиля» суттєво впливає на їхнє бачення
дійсності і втрату довіри до Церкви. Тому у своїй
книзі автор, епізод за епізодом, дослідив зміст,
форми, масштаби соціальної діяльності Церкви, її
реального внеску в розвиток італійського суспільства
та оцінив наскільки вона залишається інтегральною та
фундаментальною частиною історії Італії.
Показовим є те, що описуючи джерела свого дослід
ження, Д. Русконі констатує неможливість точно вста
новити об’єми «соціально–асистенційної» діяльності.
Називає це «майже неможливим починанням». Через
величезну кількість, різноманітність структур, а також
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через те, що вони самостійно вирішують кому і
скільки допомагати. Щодо імміграції, то про неї
автор згадує у розділі присвяченому благодійним
їдальням та притулкам, дві треті користувачів яких є
іноземці. Також окремий розділ книги присвячений
діяльності Фундації «Мігрантес». Зокрема, у сфері
душпастирства, коректної інтеграції, допомоги в
критичних ситуаціях на о. Лампедуза тощо. Загалом,
2 мільйони євро, автор вважає досить вірогідною сумою,
яку Церква через фундацію щорічно жертвує на опіку
іммігрантів. Очевидно Д. Русконі наважується оперу
вати конкретними цифрами, через те, що діяльність
«Мігрантес» є більш централізованою та регламентова
ною офіційними документами.
Спільною рисою усіх вище згаданих робіт як світсь
ких авторів, так і представників Церкви, є популяри
заторський, просвітницький підхід, спрямований на
діалог з широкими колами громадськості. Проте,
враховуючи актуальність міграційної тематики та
маловивченість теми, подібні видання дають уявлення
про унікальність опікунської діяльності Католицької
Церкви серед іммігрантів, є важливими для розуміння
складної реальності імміграційних процесів.
Таким чином, історіографічною базою проблеми
є комплекс міждисциплінарних наукових розробок,
праць з дотичних проблем, робіт представників різних
сфер гуманітарного знання та суспільної діяльності
і, безумовно, представників Церкви. Узагальнюючи
напрацювання та здобутки італійських авторів,
можемо стверджувати наступне: проблема соціальної
діяльності Церкви серед іммігрантів в сучасній Італії
є достатньо новою і недостатньо дослідженою, хоча і
має історичне підґрунтя у вигляді досліджень місійної
діяльності серед італійських емігрантів та розвитку
міграційної проблематики у соціальному вченні.
Тому частина наукового доробку є продовженням цих
напрацювань але з посиленими акцентами на проблемі
імміграції. Інша ж частина літератури розглядає її
як одну з найскладніших у сучасній Італії, аналізує
крізь призму громадських і політичних суперечок,
поширених стереотипів тощо. В них позиція та
діяльність Католицької Церкви розглядається як один
з можливих варіантів бачення і вирішення проблем,
пов’язаних з імміграцією. Провідне місце серед таких
праць займають роботи представників Церкви, які
вписують власний досвід роботи серед іммігрантів у
нову динамічну соціальну і культурну дійсність країни.
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Historiography of the problem of social service
of the Catholic Church among immigrants in Italy
In the vast Italian literature on migration the contribution from a prospective of
social teaching and social activity of the Catholic Church are comparatively few. The
article analyzes the state of scientific development of the issue of social activity of the
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Catholic Church among immigrants in modern Italy. In considiration is the historical
background and factors of updating of the problem. This article also briefly presents
the leaders of these scientific studies.
An attempt has been made to identify aspects of the problem that are best
investigated in Italian historiography, to identify little–studied issues and the priorities
of future searches.
Keywords: historiography, immigration, Italy, Catholic Church, social activity.
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Українська церква у США на шпальтах
україномовних періодичних видань:
культурно–освітня діяльність
Стаття присвячена важливості ролі духовного чинника у становленні
та збереженні національної ідентичності українською діаспорою США. Через
освітню та культурну діяльність української церкви, висвітлену на сторінках
україномовної періодики, що і є метою представленого дослідження, отримуємо
важливе значення релігії у формуванні української діаспорної спільноти.
Проаналізований публіцистичний матеріал дає можливість зробити висновок
щодо прямого взаємозв’язку між рівнем релігійності громади та міцністю її
національної консолідації.
Ключові слова: україномовна періодика США, українська діаспора,
національна ідентичність, українська церква.

Посилення світових глобалізаційних процесів робить
актуальним проблему державотворення та націєтворення
через формування національної ідентичності. Тільки
ті країни, які зуміють зберегти свою національну
самість, свою духовність та тип екзистенції, зможуть
не перебувати під впливом глобалізації. Тому питання
формування національної ідентичності та її компонентів
є нагальним, зокрема ідентичності релігійної.
Відомо, що у процесі історичного розвитку форми
реалізації релігії мали чітку етнічну природу та
особливості. Оскільки найважливішими соціокуль
турними характеристиками цивілізацій є етнічність та
релігія, то взаємозв’язок між ними є цілком органічним.
Через те, питання важливості ролі духовного чинника
у становленні та збереженні національної ідентичності
є незаперечним та актуальним у контексті сучасних
глобалізаційних чинників, особливо щодо закордонних
українців, нашої діаспори. Сьогодні, коли економічна
нестабільність та відкритість кордонів змусили багатьох
українців покинути батьківщину, наші емігранти, як
і раніше, гуртуються у чужих країнах саме навколо
українських церков, стають членами парафіяльних гро
мад, що постійно зростають. Для сучасного українця–
емігранта часто це єдине місце для душевного спілку
вання, тут можна знайти підтримку і пораду, почути
рідну мову, отримати благословення. «Можливість
свободи віросповідання у США відкрила двері та дала
нагоду поділитися з нашими сусідами тим, хто ми є,
звідки ми прийшли та що принесли в своїх серцях та
думках. Народи, предки яких, можливо, ворогували в
Європі, опинилися серед дружніх сусідів, і Америка
стала для них другою батьківщиною» [10].
Значенню релігії у формуванні української спільноти
присвячені праці митрополита Іларіона (Івана Огієнка)
[6], В. Липинського [8], М. Братасюк [2], В. Калача [7],
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І. Паславського [9] та ін., однак питання культурно–
освітньої діяльності української церкви для української
громади США, що б висвітлювалося на сторінках
україномовних періодичних видань діаспори, окремо
у науковому дискурсі ще не висвітлювалося. Тому
метою нашого дослідження є простежити вищеозначену
активність українських духовних осередків у контексті
інформаційного простору українців США.
Кожна українська парафія чи церква у США, крім
власне духовного збагачення своїх вірян, намагається
брати активну участь і в культурному житті української
діаспорної громади. Про це неодноразово друкують
матеріали у періодичних виданнях: будь–яка імпреза
з національним забарвленням – це знакова подія, що
має ще й суто практичне значення. Наприклад, щороку
у Пармі на Провідну неділю парафія св. Покрови
влаштовує свячене поєднуючи це із культурною
програмою. Свято завжди проходить під знаком
відзначення певної річниці в історії України, через що
присутні жертвують кошти на благочинність. Багато
місця у газетній статті відведено опису концертної
програми – різноманітності жанрів представлених
номерів, особистості виконавців, віковий діапазон
яких надзвичайно широкий, – а також акценту на
благословенні парохом пізнішої трапези, під час якої
всі бажають один одному Божої ласки та усіляких благ.
Такі заходи також можуть відзначатися символічними
подарунками у вигляді авторських писанок.
Товариство старших громадян (Клуб емеритів)
при катедрі св. о. Миколая щорічно влаштовує у
школі св. о. Миколая вечори гумору «Веселий день»,
щоб розвеселити парафіян, гостей і просто приємно
провести час у колі друзів. Такі заходи передбачають
проведення своєрідного концерту з гумористичними
віршами, піснями, гуморесками, смачною перекускою,
лотереєю, дохід з якої призначений на школу та катедру
св. о. Миколая. До влаштування вечора долучається
дуже багато людей, яким священик складає подяку у
кінці свята. В опублікованих матеріалах відзначено
позитив у проведенні таких розважальних імпрез, що
дають радість людям.
УПЦ Св. Володимира в Пармі (Огайо) традиційно
на початку лютого влаштовує у своєму приміщенні
«Полтавський вечір». Як повідомляють друковані
джерела, кожен такий вечір є унікальним, бо сприяє
відтворенню українських національних традицій. Від
відувачі приходять у вишиванках, готують доповіді про
культуру і традиції Полтавщини, на вечерю подають
традиційні полтавські галушки. Що важливо – зустрічі
з видатними митцями діаспори та матірної України. За
майже сорокалітню історію існування «Полтавського
вечора» зібрано тисячі доларів, що їх спрямовано на
доброчинні та громадські цілі українців Клівленду та
незалежної України.
У парафіях сформувалася позитивна традиція –
влаштовувати парафіяльні фестини (кожна церковна
громада організовує у той період, коли їй зручно, не
перетинаючись у часі з іншими фестивалями), що
слугують важливою нагодою для об’єднання парафіян
навколо певної ідеї, заради вирішення спільних проблем.
У періодичних виданнях, що знайомлять із проведенням
та перебігом таких заходів, задокументовано інформацію
про фестивалі у Блумінгдейлі (храм св. Андрія),
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Чикаго (храм святих Володимира і Ольги; парафія
св. Йосифа Обручника), Спрінгфілді (церква Різдва
Богородиці), Йорктаун (церква св. Івана), Палантайні
(церква Непорочного Зачаття), Пармі (святого Андрія),
Бенсенвілі (св. Тройці), а громади УГКЦ Успіння
Пресвятої Богородиці у Перт–Амбой (Нью–Джерсі) та
УГКЦ Св. Володимира у Глен–Спей у 2013 р. провели
свої перші українські фестивалі, які відтоді стали
традиційними. Зауважимо, що такі заходи відбуваються
за ініціативи настоятелів та членів парафіяльної ради з
метою сформувати, зміцнити громаду всередині парафії,
а також збір коштів для підтримки церкви. Однак самі
священики наголошують на тому, що фестиваль не
може стати якимось бізнесом чи переслідувати лише
фінансову мету, тоді він втрачає свій сенс і потрібно
шукати інший формат.
У вересні в Стемфорді вже півстоліття завдяки
підтримці вірян та духовенства українських греко–
католицьких парафій Коннектикуту відбувається День
України, фестиваль, що сприяє збереженню та прим
ноженню українських традицій. Святковий день, за
друкованими матеріалами, завжди розпочинається з
Архиєрейської Служби Божої. Учасниками та гостями
є також офіційні особи від консульства України у
США та губернатора штату. Окрасою Дня України є
мистецька програма, у якій беруть участь танцювальні
і вокальні колективи з Коннектикуту, Нью–Джерсі,
Нью–Йорку, організований ярмарок із ювелірними
виробами, творами ужиткового мистецтва. Усі виручені
кошти спрямовують на підтримку семінарії св. Василія
Великого, Стемфордського єпархіального культурного
центру, музею, бібліотеки, громадські потреби. Перед
святковим концертом Владика, благословляючи паству,
зазначає, що кожен має можливість плекати національну
християнську культуру, зразки якої численно пред
ставлені у наших музеях. Саме завдяки авторитету
української громади у Коннектикуті, з часом єпархіальне
свято переросло у грандіозний фестиваль, який щороку
відвідують 4–5 тисяч людей, як українців, так і не
українців.
УГКЦ св. Юра у Нью–Йорку вже сорок років
організовує триденний травневий фестиваль української
культури, який справедливо вважають найграндіознішим
масовим мистецьким заходом української діаспори
США. Захід задумано та реалізовано як подію, що
приваблює і залучає не тільки українців усіх хвиль, а
й англомовних американців. У численних публікаціях,
присвячених фестивалю (рубрики «Діаспора», «США»
у виданнях «Міст», «Час і Події»), задокументовано
усі факти із організації, перебігу та вражень очевидців.
Концертна програма (п’ятниця–неділя) відбувається
на сцені, що її облаштовано прямо біля самої церкви.
Фестиваль відкриває і благословляє парох (Вернанд
Панчук), після чого звучать гімни американської та
української держав. Закриваючи фестиваль молитвою
і благословенням настоятель висловлює подяку усім
учасникам, організаторам, відвідувачам, усім, хто
чимало працював для того, щоб цей захід відбувся.
Оскільки цей фестиваль традиційний, то, як зазначає
Лідія Корсун, журналіст газети «Час і Події», щорічно
він відбувається за вже усталеною програмою – як
своєрідний парад національної культури. Уважаємо
позитивним той факт, що політика дирекції заходу
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полягає у наданні можливості усім охочим виступити,
презентувати себе на великій сцені, а не вибрати кращих
з кращих. У п’яти концертах бере участь величезна
кількість танцювальних, хорових колективів, сольних
співаків, гумористів. Автори дописів називають усіх
учасників та їх керівників, кількість яких свідчить
про популярність занять національною культурою
в американської молоді українського походження.
Таке самовираження на сцені фестивалю вважають
подальшим стимулом для майбутньої участі дітей
і юнацтва в аматорських колективах української
громади США, за що автори статей окремо дякують
керівникам студій за їх ентузіазм. У цьому фестивалі
рідко беруть участь запрошені артисти з України.
Зазвичай, виступають вихованці місцевих мистецьких
об’єднань. Хочемо зауважити наступний факт: поло
вина учасників – не українці (ірландці, поляки,
албанці, афроамериканці), однак їх участь засвідчує
активне пропагування церквою, школами, мистецькими
керівниками української культури серед неукраїнців,
що заслуговує на особливе відзначення. Неодмінним
атрибутом заходу є виставки та продаж українських
товарів: вишиванки, рушники, кераміка, писанки, одяг,
книги, картини тощо, – а також частування стравами
української кухні. У дописах відзначено велику кількість
відвідувачів, покупців, серед яких чимало англомовних
американців, а також за акцентовано на щорічній кращій
організованості та велелюдності фестивалю. В останні
роки цей захід відвідував архієпископ Нью–Йорку
Тімоті Долан, єпископ Стенфордського округу Павло
Хомницький. Сьогодні це триденне свято України стало
невід’ємною частиною громадського і мистецького
життя метрополії, що своєю популярністю викликає
зацікавлення у ще більшої кількості українців та
американців.
Як можемо бачити, парафіяльні фестини української
діаспори США, відповідно до матеріалів у періодичних
виданнях («Міст», «Свобода», «Українське слово»,
«Час і Події» у рубриках «Життя громади», «США»,
«Діаспора», «Українське Чикаго», «З редакційної
пошти»), відбуваються за наперед визначеними сце
наріями, традиційно як заходи із мистецької само
презентації, з ярмаркою народних виробів декора
тивно–прикладного вжитку, українською музикою,
національною кухнею та ознайомленням із обрядами
східного християнства. Найчастіше у відповідях у
гостей свята на запитання, чого вони очікують від
фестивалю, звучить бажання зустрітися з друзями
та послухати української музики. Хочемо окремо
заакцентувати на величезній увазі, що приділяється
дітям на таких національних святах. Спеціально для
них організовують атракціони, ігри, цікаві розваги,
майстер–класи, конкурси, спортивні змагання, що
тривають цілий день. Преса відзначає активність
священиків в заохоченні своїх громад до збереження
і розвитку національних культурних традицій через
організацію з парафіянами таких фестивалів, тісну
співпрацю парафіяльного сестринства і братства. Часто
самому фестивалю передує інформаційна кампанія в
пресі, де друкують також інтерв’ю з духовними отцями
парафій, де вони розповідають про підготовку до свята,
очікування, про парафію, її школу, про мистецтво
України. Творчі особи заохочуються ними для участі
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у численних місцевих гуртках, студіях, товариствах,
хоча приїзд на фестин артистів з материкової України
(Марія Бурмака, Віктор Павлик, Андрій Князь, гурт
«Патриція») вважають ковтком свіжого повітря іден
тичності. Крім організованого концерту, де звучать
й авторські твори чи інтерпретація класичних,
мистецької виставки (ґерданів, ікон, писанок), лотереї,
футбольного матчу із сусідньою парафією, вечірніх
танців чи дискотеки для молоді. Повторимо: з кожним
роком організація свят удосконалюється, збільшується
і кількість гостей. Автори дописів зазначають, що на
цих заходах багато найстарших парафіян, які своєю
довголітньою жертовною працею стали прикладом для
молодих членів парафіяльної громади. Із розмов з ними
отримуємо інформацію, що раніше люди брали позику,
щоб на новій батьківщині спорудити такі потужні
духовні установи, а тому кожен сьогодні має розуміти,
що віддати частину свого прибутку на церкву – не пусті
декларативні слова. Зрозуміло, що на підготовку таких
свят потрібні кошти, які, зазвичай, спонсорує кредитівка
«Самопоміч». Тому на українських фестивалях завжди
є зауваження щодо присутності там представників
кредитної кооперативи, які запрошують до членства,
та інформаційного столу УНС. Загалом, спонсорів є
чимало (наприклад, «Міст», East Village Market, WDT,
Euro Home Remodeling тощо), зокрема й інформаційних
(періодичні видання), їх усіх перераховано і згадано у
кожному публіцистичному матеріалі, опублікованому
з приводу проведення фестин. Також автори статей
відзначають правильність позиції священиків інших
церков: об’єднання і відвідування таких фестивалів
один одного; до цього вони спонукають і своїх
парафіян. Як і в найбільшому українському фестивалі
у Нью–Йорку, на парафіяльних фестинах можуть бути
присутні Генеральний консул України із сім’єю, голова
Фундації Голодомору М. Міщенко, президент Фундації
«Спадщина» Ю. Куляс, українські політики, які
акцентують на здобутках української діаспори у США,
її досягненнях у збереженні національної ідентичності
в чужій країні, а представники американського уряду
та урядів інших країн (сенатор Марк Кірк, конгресмен
Майк Квінглі, кандидат на посаду губернатора штату
Іллінойс Брюс Раунер, олдермен Роберт Фіоретті та ін.)
виступають з підтримкою ролі українців США в захисті
суверенітету України. У Пармі (Огайо) в УГКЦ Покрови
Пресвятої Богородиці група активістів, небайдужих
до долі України та збереження демократичних
цінностей, – «Cleveland Maidan Association» – дає
благодійні концерти. У спільній молитві священики
різних конфесій дякують Богові за Його милість і
любов до нас та просять подальшого заступництва та
присутності в народі та уряді України. Як відзначено
у друкованих матеріалах, про присутність у церкві
однодумців свідчать щедрі пожертви, зібрані під час
концерту. Також активно діють члени Cleveland Maidan
Association на інших фестивалях, продаючи різні речі
з метою зібрати кошти для переказу на допомогу
українським військовим у зоні АТО. Організатори
фестивалів від початку військових дій на Сході України
також використовують ці заходи для пожертв на потреби
української армії. Таким чином, парафіяльні громади,
організовуючи за ініціативи своїх настоятелів українські
фестивалі, привертають увагу жителів Америки до
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Україні, українців, нашої мовної і культурної традиції за
одночасного об’єднання церковної спільноти [1; 3].
У 2013 р. газета «Час і Події» започаткувала
серію статей для ознайомлення читачів із людьми та
організаціями, що відіграють важливу роль у житті
української громади у США, серед яких не останнє
місце займають храми та їх настоятелі. Природно,
що журналісти газети «Час і Події» у такому випадку
віддають перевагу розмові із священиком, який не
тільки розповідає про себе і церковне життя, а й
висловлюють свою думку з приводу насущних проб
лемних вузлів парафії. Настоятель парафії св. Йосифа
о. Микола Бурядник у своєму інтерв’ю газеті «Час і
Події» ділився досвідом подолання кризових явищ, що
існують у кожній громаді. Передусім, це неоднорідність
парафіяльного середовища: багато людей різного віку,
з різними політичними поглядами, які надзвичайно
активні у житті церковної спільноти, намагаються
нав’язати свою думку. Інше питання, що постійно
потребує вирішення, – це відсутність комунікації між
людьми. На думку священика, у середовищі діаспори
такого бути не може, а тому потрібно не тільки
відвідувати служби, а й зустрічатися, спілкуватися
опісля. З цим погоджується настоятель УГКЦ Непо
рочного Зачаття у м. Палантайн, коли говорить, що
найбільша проблема українців – це брак єдності,
порозуміння. А парох Ярослав Мендюк із парафії
св. Йосафата застерігає українців останньої хвилі
еміграції, щоб відвідували свої національні церкви та
були активні у житті діаспорної громади. Люди, які не
беруть участі у діяльності своєї спільноти, дуже швидко
відчують сильний асимілятивний вплив та відчуження
від свого коріння. Звичайно, потрібно усвідомлювати,
що ти живеш в іншій державі, шанувати її, однак
національних основ у жодному разі не можна забувати.
У чужій країні дуже легко втратити свою національну
ідентичність і не набути нової, відповідно – ти всюди
будеш чужий, загублений між різними світами. Своя ж,
національна церква відіграє роль духовного центру, є
осередком, що ширить Боже слово [5].
Основною концентрацією діяльності Української
православної ліги є сьогодні діяльність її стипендіаль
них програм – Стипендійний фонд ім. Митрополита
Іоана, який надає допомогу семінаристам православних
семінарій, у тому числі й Софійської, та Стипендійний
фонд Лінн Савчук–Сарона Кузьбит, що допомагає
молодшим членам Ліги здобути вищі студії з права.
У духовному центрі українського православ’я, який
заснований у Баунд Бруці в 1951 р. Митрополитом
Мстиславом, є величезна бібліотека, зареєстрована
у Конгресі США, а також, що важливо, Свято–
Софіївська українська православна духовна семінарія.
Як повідомляють публіцистичні матеріали, на одному
із з’їздів Ради Митрополії було вироблено цілком
новий підхід у підготовці майбутніх духовних осіб.
У листі протоієрея Василя Завірюхи, опублікованого
у газеті «Свобода» у рубриці «З редакційної пошти»,
зазначено, що з метою надати найкращої богословської
та пастирської освіти було підібрано досвідчених
викладачів, розширено навчальний план, який
передбачає дві нові магістерські програми на здобуття
ступеня магістра пастирського богослов’я. Безперечно,
це дає студентам більше можливості для продовження
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їх освіти. Оскільки таке навчання потребує великих
фінансових затрат, то через періодичні видання
друкуються прохання щодо пожертв на підтримку
богословської освіти, а керівники семінарії вважають,
що духовна освіта в її стінах має формувати людину,
яка буде віддано служити Богові та Україні. Тому вони
і запрошують талановиту українську молодь, яка може
тут здобути належні знання.
На приватній оселі УПЦ Всіх Святих в Емлентоні
(Пенсильванія) ще у 1979 р. була заснована школа
бандури «Кобзарська Січ», яка, відповідно до друко
ваних матеріалів, продовжує діяти і сьогодні. Школа
проходить влітку, протягом двох тижнів у вигляді
гуртків для різних вікових категорій. Музичним і мис
тецьким директором є Олег Махлай, колишній диригент
славнозвісної Капели бандуристів ім. Т. Шевченка,
який ставить за мету сформувати у слухачів високий
рівень гри на бандурі та хорового співу, велику увагу
приділяючи українській мові та дикції. Діти, крім
власне музичних занять, мають можливість навчитися
плести браслети чи працювати з глиною, влаштовувати
маскаради, брати участь у конкурсі талантів тощо.
Учасники табору навчання перемежовують із добре
організованим дозвіллям. Також, як зазначено у
публікаціях, О. Махлай дав курс духовної музики для
дяків–диригентів та хористів щодо виконання церковної
хорової музики.
Певна кількість публікацій документує функціо
нування та підтримку діаспорними громадами в США
Інституту ім. Митрополита Андрея Шептицького для
східнохристиянських наук. Відповідно до опублікова
ного матеріалу, цей заклад був заснований у Чикаго
наприкінці 80–х років минулого століття, у 1990 р.
перенесений до Оттави, де існує як підрозділ
богословського Університету св. Павла. Інститут є
популяризатором УГКЦ в Америці та дає можливість
студентам, переважно вихідцям із США і Канади (хоча
є і з України) вивчати національну східну богословську
і духовну спадщину. Цей заклад в українському греко–
католицькому монастирі Преображення Господнього
(Редвуд Веллі, Каліфорнія) проводить унікальні літні
курси, на які щороку приїжджають студенти різних
віросповідань із різних країн (Північної Америки,
Африки, Азії, Австралії, Європи) для проходження
магістерського рівня вивчення богословської традиції
східного християнства. Такі одномісячні заняття, на
думку організаторів та самих курсантів, сприяють
заглибленню у християнську духовність, що досягається
поєднанням університетських викладів і занурення у
монастирське життя. Публікації у діаспорній пресі,
які подають інформацію щодо набору на курси,
документують фаховість викладачів (о. архімандрит
д–р Боніфацій Луйкс, о. д–р Андрій Чировський,
проф. Борис Гудзяк) та високий рівень викладання На
підтримку діяльності Інституту ім. Митрополита Андрея
Шептицького для східнохристиянських наук у Чикаго
часто влаштовуються виставки видань, фотографій,
наукові конференції, бенкети, відеорепортажі. Зауважено
значну кількість почесних гостей, які є авторитетними
особами у світі богослов’я, присутність великих жертво
давців закладу. Один із останніх, даючи інтерв’ю газеті
«Свобода», наголосив, що без висококваліфікованих
священиків, сестер, духовних провідників, яких готує
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Інститут ім. Митрополита Андрея Шептицького
для східнохристиянських наук, УГКЦ в Америці не
має майбутнього. Звичайно, вона сьогодні не тільки
відродилася, а й розвинулася в материковій Україні, де є
багато вірян, однак вона мусить продовжувати існувати
й у Північній Америці.
У 90–х роках минулого століття католицька парафія
св. Володимира у Гемпстеді (Нью–Йорк), згідно із
опублікованими матеріалами, проводила семінари
церковного співу під керівництвом професора Йосифа
Роля, автора підручника церковного співу в США
«Music of the Ukrainian Catholic Church for Congretational
Singing», який викладає у Семінарії св. Василія
Великого (Стемфорд). Прикметно, що діапазон віку
учасників дуже широкий – від 18 до 80 років; це ж
стосується і професійності – серед присутніх були
професіонали та кандидати у дяки у своїх парафіях.
Зауважено пильність і ентузіазм курсантів та висловлено
сподівання щодо поширеності таких семінарів по всій
території США і Канади з метою збереження традицій
українського церковного співу.
У 2014 р. з нагоди легалізації УГКЦ у Центрі студій
спадщини Патріарха Йосифа Сліпого при Релігійному
товаристві українців–католиків «Свята Софія» оголо
шено конкурс читців «Одна Сибір несходима…» серед
учнів 5–12 класів «Рідної школи» у Філадельфії, які
готували до виголошення поезії як власне українських,
так і діаспорних поетів. Компетентне журі оцінювало
конкурсантів за кількома критеріями, нагородивши
переможців дипломами та цінними подарунками від
кредитівки «Самопоміч». Як зазначає прес–служба Това
риства, метою цього заходу було не тільки відзначити
чвертьстолітню дату виходу УГКЦ з підпілля, а й
ознайомити та зацікавити молоде покоління історією
катакомбної церкви та долею її мучеників.
Часто священики намагаються органічно поєднати
Божественну літургію українською та англійською.
Настоятель Кафедрального собору св. Володимира в
Пармі висловлює переконання, що для збереження
рідної мови і віри, прищеплення молоді любові до
них, двомовна служба є порятунком. Не можна також
забувати і про змішані подружжя. Проте збільшення
кількості емігрантів четвертої хвилі вдихнуло «друге
життя» у релігійні громади США, зокрема, і в мовному
контексті. Інформаційні матеріали постійно відзначають
факт проведення богослужінь українською мовою.
Душпастирі вважають, що заохочення сучасної молоді
(багато з них вже народжені в Америці) до вивчення
рідної мови, її знання і вживання збагачують людину
духовно та сприяють збереженню національної ідентич
ності, перебуваючи далеко від історичної батьківщини.
Для того, щоб запобігти чи уповільнити процес
асиміляції церква намагається залучати молодь до
духовної роботи. Однак у сучасному світі глобалізації
та пропаганди молодь потребує чимало інформації,
щоб зберегти свою національну віру як основу самості,
щоб не загубитися у розмаїтті поглядів. Звичайно,
сімейні традиції, що їх виносимо з дитинства, про
спільні релігійні святкування, обряди варто зберігати,
проте, як вважають автори дописів в україномовній
періодиці США, їх потрібно доповнити відповідною
катехизацією та освітою. З цього приводу поширюється
інформація про роботу у Північній Америці групи
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молодих ентузіастів (священиків, науковців, педагогів,
громадських діячів, батьків) над багатотомним посіб
ником християнства, що має назву «Христос посеред
нас». Серія охоплює доступний виклад Старого та
Нового Завітів, їх трактування, подає відомості про
найвизначніших осіб української церкви, зокрема її
святих та мучеників, пояснення релігійних обрядів та
богослужб тощо. Автори вбачають серію, передусім, як
родинну книгу, цікаву та ілюстровану, щоб заохотити
молоду людину сповідувати ідеали християнства.
Прикметно, що видання – україномовне; для тих, хто
добре володіє рідною мовою передбачено відповідне
англомовне [4].
Ще від самого прийняття християнства наш народ
черпав свою духовність та просвіченість з храмів.
Люди, які з тих чи інших причин були змушені
покинути Україну й оселитися у США зуміли привезти
із собою та зберегти найголовніше – культуру, релігію
та ідентичність. Для багатьох з них Америка стала
батьківщиною, тут народилися нові покоління українців,
уже тут святкуються найголовніші події життя громади.
Однак найголовнішим для діаспори стало створення
національних духовних центрів, де різні покоління
до сьогодні зберігають і передають найцінніше –
мову, релігію, традиції. Де б українці не проживали,
передусім, споруджували храм як місце духовного
очищення, бо без віри не можна зберегти себе як націю.
Чим вищий рівень релігійності громади, тим міцніше
вона національно консолідована, тим слабше піддається
процесу нівелювання української ідентичності під
впливом космополітизму та глобалізації.
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Культурно–освітня діяльність
Волинського краєзнавчого музею
(1991–2016 рр.)
Охарактеризовано культурно–освітню діяльність Волинського крає
знавчого музею впродовж 1991–2016 рр. Проаналізовано традиційні форми
культурно–освітньої діяльності обласного музею, його філії та відділів:
екскурсії, лекції, виставки, історичні години, тематичні вечори. Звернуто
увагу на нові напрями роботи з музейною аудиторією – акція «Ніч у музеї»,
творчі зустрічі, майстер–класи, обласні конкурси писанкарства та різдвяно–
новорічної атрибутики, концерти, театралізовані вистави, музейні посиденьки
та ін. Звернуто увагу на роботу музею із дитячою аудиторією, на освітніх
програмах для дошкільної та учнівської аудиторії. У діаграмах подано
статистику кількості екскурсій, лекцій, стаціонарних і пересувних виставок та
відвідуваності обласного музею, його відділів та філії за період 1991–2016 рр.
Звернуто увагу на нові музейні послуги для відвідувачів.
Ключові слова: музей, музейна аудиторія, культурно–освітня діяльність,
Волинська область.

Роки українського державотворення стали важливим
етапом зміни місця і ролі музею як соціокультурної
інституції. В останні десятиріччя музейного будівництва
найбільш істотних змін зазнала культурно–освітня
діяльність вітчизняних музеїв, форми та методи їх
роботи із музейною аудиторією. Подальша розбудова
музейництва вимагає ґрунтовного аналізу набутого в
останні десятиріччя досвіду у цій галузі. Дослідження
вказаних процесів на загальнодержавному рівні не
можливе без вивчення регіонального аспекту проблеми,
зокрема матеріалів Волинської області. Необхідність
такої розвідки актуалізується недостатністю розробки
проблеми у вітчизняній історіографії.
Дослідженням культурно–освітньої діяльності му
зейних закладів України, її основних напрямів і особли
востей у новітній українській історіографії присвя
чені публікації Н. С. Мартем’янова [20], І. Г. Рудавіна
[27], І. С. Синельник [29] та ін. Зміна моделі діяль
ності музеїв на рубежі ХХ–ХХІ ст. зумовила появу
низки праць вітчизняних авторів, присвячених проб
лемам музейної комунікації (Т. Ю. Бєлофастова [1],
П. В. Вербицька [2], Г. Б. Рудик [28] та ін.). Практич
ній складовій культурно–освітньої діяльності музеїв
Волинської області присвячені статті Л. В. Гриб [4],
Л. М. Завади [10], Є. І. Ковальчук [18], Л. А. Мірош
ниченко–Гусак [21], В. В. Надольської [24], та ін.
Мета статті – охарактеризувати форми і напрями
культурно–освітньої діяльності Волинського краєзнав
чого музею та його відділів протягом періоду незалеж
ності України.
Завдання статті – з’ясувати особливості організації
та проведення культурно–освітньої роботи обласного
краєзнавчого музею впродовж 1991–2016 рр.
Культурно–освітня діяльність є одним з важливих
напрямів музейної роботи. Її виділення з–поміж різно
планових сфер музейної діяльності припало на кінець
XIX – початок XX ст., отримавши назву «культурно–
виховна робота». З другої половини 1920–х рр. з уваги
на суспільні зміни і нові вимоги щодо виконуваних
музеями функцій така діяльність почала позначатися
терміном «політико–просвітня робота», з 1930–х рр. –
«масова політико–просвітня робота». На рубежі 1950–
1960–х рр. з поверненням до радянських музеїв статусу
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наукових установ акцент було зроблено на «науково–
освітній роботі». Зміна поняття відображала розуміння
суті роботи з відвідувачами на різних історичних етапах
та значення, яке цьому напряму діяльності музею
надавала держава [26, с. 5].
З початку 1990–х рр. у музейній роботі з відвіду
вачами починають запроваджуватися нові підходи. Цей
процес був тісно пов’язаний із суспільно–політичними
змінами в Україні. Практично до кінця 1980–х рр.
науково–освітня діяльність музеїв співвідносилася з
«ленінськими принципами комуністичної пропаганди».
Її основним завданням було «поширення марксистко–
ленінської ідеології і формування комуністичного світо
гляду, виховання комуністичного відношення до праці,
пропагування ідей інтернаціоналізму та патріотизму,
формування моральних якостей особистості, естетична
пропаганда, боротьба проти буржуазної ідеології» [34,
с. 470]. Відвідувач у цей час розглядався як пасивний
об’єкт, котрому надавалася ідеологічно вивірена інфор
мація. Процеси українського державотворення заклали
підґрунтя для нового розуміння процесів взаємодії
музею та відвідувача, появи терміну «культурно–освітня
робота», який замінив поняття «масово–просвітницька
робота», «наукова пропаганда», передбачаючи прове
дення музейниками освітньої діяльності у культурному
просторі.
Починаючи з 1990–х рр. по новому культурно–
освітня робота почала проводитися і у музеях Волин
ської області, зокрема у її провідному осередку –
Волинському краєзнавчому музеї (далі – ВКМ). Він
виступає координаційним та методичним центром
культурно–освітньої діяльності для комунальних та
громадських музейних закладів Волині. Станом на
1 січня 2017 р. структурними підрозділами ВКМ
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є 5 діючих музеїв: це філія – Колодяжненський
літературно–меморіальний музей Лесі Українки, та
чотири відділи: Художній музей м. Луцька, Музей
волинської ікони і Музей історії Луцького братства у
Луцьку, та Затурцівський меморіальний музей В’яче
слава Липинського [33].
Обласний музей активно реалізує різноманітні
форми культурно–освітньої діяльності та активно
використовує як традиційні, так й нові види роботи з
відвідувачами. Найбільш поширеними з них є екскурсії,
лекції, виставки. Головним критерієм виділення
екскурсії, що відрізняє її від інших можливих форм
культурно–освітньої діяльності музею, є функція
презентації експозиції (виставки). «Екскурсія – це
колективний огляд музею, виставки, пам’ятки, об’єкту
природи тощо, по визначеному маршруту під керів
ництвом екскурсовода з пізнавальними, освітніми,
науковими та виховними цілями, а також для
забезпечення естетичних потреб при використанні
вільного часу» [34, с. 471]. Екскурсії різняться місцем
проведення та об’єктами показу, характером тематики,
цільовою спрямованістю та складом екскурсантів.
Кількість екскурсій ВКМ та його відділів протягом
досліджуваного періоду представлено у рис. 1. Значна
відмінність у статистичних даних екскурсійного
обслуговування аудиторії обласного музею та його
відділів у 1991 та 2016 рр. пов’язана зі змінами у
мережі музейних закладів області (реорганізацією 6–ти
відділів ВКМ у самостійні комунальні установи). Після
певного зменшення кількості проведених екскурсій у
1996–2001 рр. музейні працівники відновили попередні
показники і проводять більше 2000 екскурсій щороку.
Проведення екскурсій в останні роки поєднується
із іншими формами культурно–освітньої діяльності,

Рис. 1. Кількість проведених екскурсій ВКМ (1991–2016 рр.)
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які об’єднуються однією темою, наприклад, грою,
театралізованою виставою, майстер–класом тощо
[26, с. 7]. Прикладом заходу такого формату є
проведення міжнародної акції «Ніч у музеї», яка набула
надзвичайної популярності у відвідувачів музейних
закладів Волинської області.
Першим у Волинській області у 2009 р. до цієї акції
долучився Художній музей м. Луцька. У рамках акції
музейні працівники провели екскурсію експозицією,
на концерті учасники дійства стали слухачами музики
українського бароко [14, арк. 23].
Протягом досліджуваного періоду Художній музей
щорічно організовує тематичний захід у рамках акції
«Ніч у музеї». Кожну подію цього проекту колектив
музею проводить за ґрунтовною науковою концепцією.
Глядачам пропонується не просто огляд виставки
або прослуховування музики вночі: їх спонукають
замислитись над головною темою, перейнятись
проблематикою, новаторськими пошуками та здобутками
в царині музики, літератури, театру. Схвальні відгуки
волинян та гостей області отримали підняті теми
«Українське альфреско» (2009), «Українська культура:
минувшина і сьогодення» (2011), «Хочеш осягнути
велике? Починай з малого…» (2012), «Вірність землі і
преданіям…» (2015) тощо [25].
Музей історії Луцького братства у 2013 р. в рамках
акції «Ніч у музеї» також провів інсценізоване дійство
«Урочисте посвячення в луцькі братчики». Ритуали і
стилістика були максимально наближені до ХVІІ ст.
Дійство супроводжувалось співом хору семінаристів Во
линської богословської академії УПЦ КП [15, арк. 30].
З 2016 р. до проведення міжнародного проекту
долучився обласний краєзнавчий музей, організувавши
захід «Ніч у музеї. Тут живе історія…». Акція поєднала

Гілея

у собі театралізовану екскурсію, майстер–класи, музику,
кіноперегляди тощо [31].
Актуальним напрямом сучасної культурно–освітньої
роботи музею залишається популяризація історичної та
культурної спадщини через проведення лекційних заходів.
Організація такої форми роботи у музеї значною мірою
відрізняється від лекцій у закладах освіти, оскільки у
музеї використовуються експозиційні зали та поданий
матеріал лектора опирається на музейні предмети.
Так, протягом 1990–х рр. для населення міста Луцька
діяли лекторії «Волинь: сторінки історії» [7, арк. 15]
та «Волинь літературна», які знайомили учасників із
подіями та видатними постатями Волині [5, арк. 8].
Напередодні свята зимового Миколая, у 2012 р.
ВКМ започаткував щорічні лекторії на тему «Святий
Миколай – покровитель Луцька». Під час лекцій
було
показано
слайд–фільм
«Святий
Миколай
Мерлікійський в іконописі, монументальному мистецтві
та сфрагістичних пам’ятках» та демонструвалася
фотодокументальна виставка «Святий Миколай на гербі
міста Луцька: витоки і побутування патронального
символу» [15, арк. 21]. Поширеною є практика
проведення музейними співробітниками лекторіїв в
інших закладах та установах. Основна ціль лекційних
занять – донести до відвідувача теоретичний матеріал
поєднуючи його з матеріалами музейних колекцій (му
зейні предмети, дублікати, ілюстрації тощо) [34, с. 480].
Музейні працівники ВКМ постійно спрямовують
свої зусилля на розширення тематики лекційних
програм, урізноманітнення сфери та покращення якості
музейних послуг.
Кількість лекцій, проведених працівниками обласного
музею та його відділів впродовж 1991–2016 рр., пред
ставлено у рис. 2. Остання засвідчує відмінності у

Рис. 2. Кількість проведених лекцій ВКМ (1991–2016 рр.)
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показниках у різні роки. Більш активне використання
такої форми роботи в певний час пояснюється актуалі
зацією лекційної тематики, затребуваністю музейною
аудиторією такої форми співпраці.
Значну зацікавленість відвідувачів викликають
й виставки. Виставки – стаціонарні та пересувні –
присвячуються актуальним питанням сучасності. Вони
підвищують доступність, суспільну значимість музейних
колекцій, оперативно уводять в обіг наукові досягнення
музею. Працівниками ВКМ робота в цьому напрямі
проводиться дуже активно, результатом чого є відкриття
щороку декількох десятків нових виставок.
Для експонування у будинках культури, закладах
освіти та інших організаціях створюються пересувні
виставки, які є найбільш видозмінюючою динамічною
форми роботи музею. Наприклад, під час проведення у
м. Луцьку фестивалю українського опору «Бандерштат»
відбувається представлення пересувної виставки «УПА.
Історія нескорених», матеріали якої висвітлюють
історію, структуру, діяльність Української Повстанської
Армії [16, арк. 21].
У рис. 3 представлена кількість стаціонарних
та пересувних виставок, що експонувались на під
приємствах, в установах, навчальних закладах, табо
рах дитячого відпочинку протягом досліджуваного
періоду. Наведені дані засвідчують помітне збільшення
використання виставок у культурно–освітній діяль
ності обласного музею та його відділів протягом 1991–
2016 рр.
Протягом досліджуваного періоду у практиці
музейної
культурно–освітньої
роботи
починають
використовуватися нові форми комунікації з дитячою
аудиторією. Організація та проведення музейних
заходів для найменших відвідувачів тісно пов’язується
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з використанням ігрових та навчальних форм дозвілля.
Музейні співробітники ставлять перед собою завдання
ввести музей у сферу життєвих інтересів підростаючого
покоління, навчити його користуватись музеєм як
засобом отримання додаткової інформації, як місцем
відпочинку та розваги. Слід зазначити, що проведення
роботи музею з дошкільнятами та учнями молодших
класів дозволяє вирішувати проблему виховання
майбутніх потенційних відвідувачів, для яких візит до
музею буде невід’ємною складовою життя.
Для реалізації цієї ідеї у ВКМ розроблено спеціальну
культурно–освітню програму для роботи із учнями
волинських шкіл «Музей – школі». Мета програми,
формування музейної аудиторії, потенційної зокрема,
завдання – популяризація музею через широке
використання різних форм музейної комунікації у
процесі навчання. Музей пропонує такій категорії
відвідувачів різнопланові форми роботи: екскурсії–
казки, інтерактивні екскурсії, уроки–екскурсії з
окремих навчальних дисциплін, тематичні цикли
лекцій, театралізовані заходи, майстер–класи тощо.
Вони проводяться як у самому музеї із використанням
експозиції та виставкових залів, а також за межами
музею із використанням пересувних виставок [23].
До прикладу, в рамках цієї програми у ВКМ
розроблено ігрові екскурсії для знайомства з відділом
природи під загальною назвою «Мандрівка у рідну
природу». Цикл заходів під загальною назвою «Чарівні
пори року» розрахований на вихованців дитячих
садочків та учнів молодших класів та проводиться
протягом усього навчального року. Із 2012 р. для такої
категорії відвідувачів проводяться екскурсії–казки
«Гостина у Зимоньки–Зими», «Прощання із Зимонькою–
Зимою», «Ой весна–красна, що ти нам веснонька

Рис. 3. Кількість відкритих виставок ВКМ (1991–2016 рр.)
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принесла», «Літо–літечко, радіють діточки...», «В гостях
у Золотої осені» тощо [15, арк. 23].
Традиційним для ВКМ стало проведення культурно–
освітньої роботи у таборах літнього відпочинку для
дітей «Сонячний» у с. Гаразджа Луцького і в с. Дачне
Ківерцівського районів та ін. Переважно такі заходи
відбуваються із залученням виставок та організацією
майстер–класів із народними умільцями. Серед них,
В. Галкіна (соломопластика), А. Лучка (лозоплетіння),
художник–кераміст Ж. Миляшкевич та А. Філозоф (гон
чарство), художники І. Сардак та С. Костукевич тощо
[16, арк. 28].
З метою популяризації традиційно–побутової
культури українського народу в обласному краєзнавчому
музеї для дітей та студентів організовуються творчі
зустрічі із Г. Махонюк та А. Махонюком, О. Пузняк
(вишивка), майстер–класи із соломоплетіння заслу
женого майстра народної творчості України «Дідух
від Марії Кравчук» та зі створення гобеленів Андрія
і Галини Микит, етнографічна година «Традиційні
головні убори волинян», урок–казка «В гості до Святого
Миколая» з майстер–класом з виготовлення новорічної
іграшки та ін. [16, арк. 27].
Відділ етнографії та народних промислів ВКМ
традиційно проводить обласні конкурси писанкарства
та різдвяно–новорічної атрибутики. Їх метою є популя
ризація народної обрядовості найбільших християнських
свят – Різдва та Воскресіння Христового. Протягом
досліджуваного періоду у музеї було проведено
11 обласних конкурсів різдвяно–новорічної атрибутики
та 22 обласних конкурси писанкарства. Конкурси
дозволяють відкривати нові імена обдарованих митців,
актуалізувати українські традиції та стимулювати
інтерес громадськості до різних напрямів народного
мистецтва. По завершенні таких змагань щорічно
створюються виставки конкурсних робіт, які попов
нюють фонди обласного музею [17, арк. 24].
Під час літніх шкільних канікул у ВКМ проводяться
безкоштовні екскурсії для дітей–сиріт, напівсиріт,
школярів з малозабезпечених та неблагополучних сімей і
категорії потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС – вихованців таборів денного перебування, що
діють при навчальних закладах м. Луцька [11, арк. 38].
Традиційно в обласному музеї та його відділах
для громадськості проводяться історичні години до
відзначення важливих дат та подій у житті кожного
українця. Щорічно відбувається вшанування Дня
Соборності України (22 січня), проведення Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших
держав (15 лютого), тематичні вечори до відзначення
річниці бою під Крутами (29 січня), до річниці аварії
на ЧАЕС (26 квітня), до Дня української писемності та
мови (9 листопада), до Дня пам’яті жертв голодомору в
Україні (четверта субота листопада) тощо [13, арк. 18].
Щорічно музейними закладами організовуються
зустрічі з ветеранами Другої світової війни, волинсь
кими дисидентами, ліквідаторами трагедії на Чорно
бильській АЕС, письменниками, громадськими активіс
тами тощо.
З метою формування у молоді активної грома
дянської позиції в обласному краєзнавчому музеї
проведені вечір–спогад «Воїни світла» з вшанування
пам’яті волинян – Героїв Небесної Сотні (20 лютого
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2014 р.), зустріч з активістами Самооборони Майдану
Б. Климчуком, С. Рижковим, О. Кушнєром, сотником
35–ої сотні Самооборони Майдану «Волинська Січ»
П. Данильчуком та пораненим під час розстрілів
Небесної Сотні (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) [16,
арк. 22].
У музей приходять не лише за новими знаннями, але
також заради відпочинку і розваг. Для забезпечення цієї
рекреаційної потреби відвідувачів ВКМ використовує
такі культурно–освітні форми як зустрічі з цікавими
людьми, концерти, літературні вечори, театралізовані
вистави, кіноперегляди [34, с. 484]. Прикладом такого
заходу є вечір–концерт класичної і сучасної форте
піанної музики у виконанні С. Лунчу (м. Львів), присвя
чений дню народження І. Стравінського, проведений у
ВКМ (2000 р.) [8, арк. 18].
Протягом останніх років у Колодяжненському мемо
ріальному музеї Л. Українки традиційно відбувається
проведення заходу «Різдвяний вечір у Косачів» [6,
арк. 28]. Він проходить у форматі родинного Свят
вечора та наближений у традиціях до дитячих років
Лесі Українки. Захід супроводжується вертепом, дітьми
колядниками – учасниками гуртка «Лесине джерельце»,
який діє при музеї, постановкою різдвяних сценок
на твори Олени Пчілки тощо. Головна мета заходу –
представити учасникам старовинні українські традиції у
різдвяному святкуванні родини Косачів [30].
Особливим форматом культурно–освітніх заходів у
музеї до свят Різдва Пресвятої Богородиці та Покрови
Пресвятої Богородиці є проведення, починаючи з
2005 р., хресних ходів до Холмської Чудотворної ікони
Божої Матері, яка зберігається у Музеї волинської ікони
[12, арк. 20].
У 2015 р. обласний музей запровадив нову форму
культурно–освітньої роботи – цикл заходів під
загальною назвою «Музейні посиденьки». Особливість
цього проекту полягає у тому, що відвідувачі у
невимушеній атмосфері, під час бесід та дискусій
за чаюванням знайомляться з цікавими фактами
історії області («Українське слово на Волині в часи
випробувань (кінець XIX – початок XX cт.)», «Історія
становлення національної символіки: герби і прапори
України та Волинського краю» тощо). Проект став
цікавим майданчиком для обговорення учасниками
питань історії, культури та краєзнавства [16, арк. 23].
У 2015–2016 рр. у ВКМ з’явилася послуга «Єдиного
квитка». Усі бажаючі мали змогу отримати 50–ти
відсоткову знижку на відвідування протягом 7 днів
обласного музею та трьох його відділів – Музею
волинської ікони, Художнього музею та Музею історії
Луцького братства [17, арк. 31].
Протягом останніх років обласний музей та його
відділи щорічно відвідує понад 70 тис. осіб. Статистика
відвідуваності цього музею представлена у рис. 4.
Така значна різниця у кількості відвідувачів у 1991 р.
та 2016 р. пояснюється в першу чергу змінами у мережі
музейних закладів області.
Висновки. Таким чином, трансформації у суспільно–
політичному житті України заклали підґрунтя для змін
у культурно–освітній діяльності вітчизняних музеїв,
ВКМ зокрема. Разом із традиційними формами роботи
із відвідувачами (екскурсії, лекції, виставки) активно
використовуються інтерактивні заходи («Ніч у музеї»,
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Рис. 4. Кількість відвідувачів ВКМ (1991–2016 рр.)

майстер–клас, музейні посиденьки та ін.). З метою
активізації співпраці між музейними та освітніми
закладами розроблено програму «Музей – школі».
Залучаючи сучасні форми комунікації та розгортаючи
різнопланову діяльність з музейною аудиторією впро
довж досліджуваного періоду ВКМ став важливими
культурними осередками краю.
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The cultural and educational work
of Volyn Local History Museum (1991–2016)
The cultural and educational work of Volyn Local History Museum during
1991–2016 is analysed in the article. The traditional forms of the cultural and
educational work of the regional museum, its subsidiaries and departments are
analysed: excursions, lectures, exhibitions, history hours, thematic evenings. The
attention is paid to the new directions of the work with the museum audience – the
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action «The Night at the Museum», creative meetings, masterclasses, regional painted
Easter eggs contests, Christmas and New Year’s attributes contests, concerts, theatre
performances, museum get together evenings, etc. The attention is paid to the work
with the children audience, the educational programs for the preschool and pupil
audience. The diagrams give the statistics of the excursions’ quantity, lectures,
stationary and mobile exhibitions and the attendance of the regional museum, its
subsidiaries and departments during 1991–2016. The attention is paid to the new
museum services for the visitors.
Keywords: museum, museum audience, cultural and educational work, Volyn
region.
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Українські книжки 2014 р.
як реакція постколоніального суспільства
на воєнну агресію колишньої метрополії
З–поміж неперіодичних книжкових видань українських авторів 2014 р.
виокремлено репрезентативну групу таких, що спричинені агресією Російської
Федерації проти України, зроблено їх жанровий, тематичний, змістовий огляд.
Автор оцінив появу й зміст цих книжок як природну реакцію постколоніального
українського суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії та необхідну
умову для усвідомлення й солідарного подолання викликів, що загострилися чи
постали через посилення російської експансії у формі неоголошеної, заперечуваної
Москвою війни. Серед них важливе місце посідає необхідність позбутися
негативної спадщини колоніального минулого України у суспільній свідомості,
необхідність протистояння агресії Російської Федерації у воєнній, економічній,
політичній, інформаційній, ідеологічній та інших сферах суспільного буття.
Ці книжки важливі, зокрема для переоцінки ставлення українських громадян
до Російської Федерації, вироблення ефективної й консолідованої відповіді на
новітні виклики. Стаття допоможе читачам збагнути важливість соціальної
ролі видань розглянутої тематики, зорієнтуватися серед них.
Ключові слова: експансія, неоколоніалізм, книжкове видання, вироблення
відповіді, подолання викликів.

Російський збройний напад на Україну та подальші
події викликали швидкі, далекосяжні суспільні наслідки
не лише в Україні. Різнобічний вплив російської
агресії одразу набув регіонального, континентального
й глобального поширення. Природною реакцією на
агресивну політику і воєнні дії Кремля щодо України
стало, з–поміж іншого, осмислення українським
суспільством цього явища та проблем, які поглибилися,
чи виникли внаслідок ескалації російської експансії. Це
звичайна реакція життєздатного суспільного організму,
що не втратило політичний імунітет. Щоправда не
весь постколоніальний український соціум виявився
спроможним побачити очевидне, усвідомити, що
джерело смертельної для нього небезпеки розташоване
у московському Кремлі. А певна частина продалася
агресору й усіляко йому прислужує.
Реакція на російську агресію відбувається в
українському суспільстві активно і в різних формах,
зокрема як загальнонаціональний дискурс, як всебічне
осмислення нової суспільно–історичної реальності. Цей
процес відображається і в різноманітних книжкових
виданнях. З початком російської агресії певні теми,
традиційні для українського книжкового ринку,
актуалізувалися, одержали нове бачення, почали
сприйматися читачами інакше. Зріс попит на книги
про українсько–російські відносини, про сучасну
російську владу, її зовнішню політику. Відповідно
почали перевидавати книги цієї тематики, готувати нові
праці, переклади іноземних авторів. Зросла актуальність
тем про політику СРСР щодо України, українського
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національно–визвольного руху і загалом про війни.
Вже на початку 2015 р. І. Троскот зазначала, що воєнна
тематика для українського читача актуалізувалася, тому
на полицях книгарень з’явилися важливі перекладні
твори, що у світі були прочитані кількадесят років тому,
проте до нас доходять тільки тепер [14]. Але найбільшу
увагу українських читачів привертають праці про
сучасну російсьсько–українську війну.
2014 р. почали виходити видання українських
авторів про Майдан, про Майдан та початок війни.
З часом таких творів ставало більше. Але пріоритет
актуальності згодом перейшов до подій на Донбасі.
Не з усіма виданнями українських авторів 2014 р. ми
ознайомились. Однак прочитаних та переглянутих праць
достатньо, щоб вважати їх репрезентативною групою.
Це дає змогу оцінити явище як один з проявів реакції
українського суспільства на воєнну агресію Російської
Федерації проти України, краще зорієнтуватися серед
видань означеної тематики. З цією метою ми виявили
групу неперіодичних видань українських авторів
2014 р., що пов’язані змістом з російською агресією
проти України, та зробили їх жанровий, тематичний,
змістовий огляд, зазираючи, у певних випадках, у зміст
глибше та зважаючи на відгуки читачів. Стаття містить
результати дослідження, здійсненого за грантової під
тримки Державного фонду фундаментальних досліджень
конкурсного проекту (Ф–72/21443) «Історичні переду
мови та сучасні суспільні наслідки агресії Російської
Федерації проти України».
Однією з перших книжок українських авторів, у
назві якої згадувалася російсько–українська війна, була
праця історика Л. Залізняка «Україна між Сходом і
Заходом. Про витоки і суть російсько–української війни
2014 р», яка мала два видання різних видавців [11].
Книга містить статті з історії російсько–українських
відносин, які, за задумом автора, мають допомогти
зрозуміти глибинне підґрунтя цивілізаційного конфлікту
між Європою та Євразією на землях України у 2014 р.
Видання розраховане на учасників АТО та усіх, хто
цікавиться історією російсько–українського конфлікту.
Видавці позиціонують книгу як наукове видання. На
нашу думку, праця має публіцистичну спрямованість
і популярний виклад. Про українсько–російські
міждержавні відносини у ХХІ ст. в ній інформації
небагато. Автор зосереджується переважно на
історичному досвіді російсько–українських відносин,
оцінках російської зовнішньої політики відомих авторів
минулого, стійких особливостях суспільно–історичного
розвитку російської держави. Праця, на нашу думку,
допомагає захисникам України морально й ідеологічно
зберігати боєздатність у протистоянні російським
«іхтамнєтам» та «заблукалим військовим відпускникам»,
зацікавлює історією українсько–російських відносин.
Л. Залізняк дійшов висновку, що «російсько–
українська війна 2014 р. не є національно–визвольною
боротьбою народу Донбасу за свободу від Київської
митрополії»; «не є ця війна і пересічним територіальним
конфліктом між сусідніми державами»; «це навіть не
національно–визвольна боротьба українців за остаточне
визволення з тюрми народів»; «війна 2014 р. за своєю
суттю є цивілізаційним конфліктом між Європою
та Азією, між великими людськими спільнотами з
принципово різними ментальностями, культурними
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традиціями, духовними цінностями, це війна між євро
пейською та євразійською цивілізаціями» [11, с. 165].
Однією з перших книжок, де йшлося про новітню
російсько–українську війну, була книжка «Літопис
самовидців: Дев’ять місяців українського спротиву»
[16]. Це популярне видання, що об’єднало велику
кількість думок найрізноманітніших авторів про події
Майдану та початку російської воєнної агресії (до літа
2014 р.). Думки наведено в редакції авторів українською
чи російською мовами, часом з використанням ненор
мативної лексики. За задумом філософа й письменниці
О. Забужко, метою було простежити у хронологічній
послідовності зміну настроїв і глибинні психологічні
трансформації в українському суспільстві, скласти (за
дописами у соцмережах та інших веб–ресурсах, фраг
ментами новинних повідомлень тощо) колективний
портрет «народження нації», що за кілька місяців
пройшла шлях від мирного протесту до національно–
визвольної війни. Понад сотню авторів збірника об’єднує
те, що всі вони були живими свідками й учасниками
найдраматичніших подій новітньої української історії,
і всі їхні думки й почуття, оцінки й пошуки смислів
зафіксовано в режимі «включеного спостереження».
Упорядник збірника–антології Т. Терен наголошує
на тому, що книжка не є повною і вичерпною, «[...] це
лише одна зі спроб перепрочитати, зібрати всі ті зразки
нової літератури, яка почала з’являтися під час Майдану,
і разом із тим – спіймати зникоме, яке загубилося через
особливі налаштування соцмереж, завдяки старанням
адміністраторів із сусідньої держави чи вправних
«інтернет–зачисників», покликаних блокувати, стирати,
переписувати нашу живу історію» [16, с. 4]. У книжці
передано тенденції, що відбувалися в емоціях і настроях
майданного середовища і, меншою мірою, хронологію
подій.
Також улітку 2014 р. завершив публіцистичну працю
«Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, виклики,
сподівання» [21] літературознавець і письменник
М. Слабошпицький. «Ця книжка про Майдан. Про
неможливість перемогти режим Януковича. І про нашу
перемогу над режимом Януковича. І про подвиг Небес
ної сотні. І про те, як у війні з російськими найманцями
гартується наша нація» – так визначено зміст праці в
анотації. Видання популярне, розраховане на широке
коло читачів, насичене цікавими спостереженнями,
роздумами, влучними, безкомпромісними характерис
тиками подій та дійових осіб. Та незважаючи на
популярний виклад, осмислення поточних буремних
подій виходить на рівень аналітичних узагальнень.
Автор не є безстороннім спостерігачем, описує й
характеризує події як українець, що прагне досягнути
суверенітету, свободи, демократії, соціальної справед
ливості, євроінтеграції України.
М. Слабошпицький вважає, що колись історики
скрупульозно аналізуватимуть, що й чому відбувалося
в цей час. Буде взято до уваги кожен документ, кожну
відому реалію, навіть кожен жарт чи анекдот, у яких
ідеться про колізії нашого дня» [21, с. 194]. У книзі
чимало фотографій з Майдану, є й поезія. Багато
різноманітного матеріалу запозичено з веб–ресурсів. В
останньому розділі книги «Гібридна війна Владіміра
Путіна» розглянуто початок воєнного етапу російської
експансії.
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Початок захоплення Криму, як і багато інших подій,
автор передає образно: «Майдан ще прощався з героями
Небесної сотні. Над ним іще тужно вилунювало «Пливе
кача...», як з’явилися перші повідомлення про «зелених
чоловічків» у Криму. [...] Це була Путінова відповідь на
Майдан, що прозвучав, як ляпас йому, виляски від якого
відлунилися не тільки на всю Європу» [21, с. 122–123].
На сході країни В. Путін діяв вигадливіше: «[...]
Кремль зорганізував на Донеччині та Луганщині
грандіозній спектакль. У цій кривавій інсценізації поряд
із усякими покидьками, що охоче рекрутувалися до
рядів терористів, поряд із політичними клоунами, що
їх на ринки російських воєн постачають парамілітарні
й неонацистські організації, діють представники
спецслужб, загримовані під донецьких аборигенів.
Для світу це має виглядати так: доведені до відчаю
«київською хунтою» жителі регіону самоорганізувалися,
купили в місцевих супермаркетах найновішу зброю, аж
до танків включно (який збіг: вона є тільки на озброєнні
російської армії!) й повстали, обороняючи російську
мову та своє право бути незалежним від бандерівської
окупації. Найдивніше, що подекуди у світі знаходяться й
такі, які вірять цим брехням» [21, с. 233–234].
У січні 2014 р. професор міжнародного права
О. Задорожній видав монографію «Міжнародне право
в міждержавних відносинах України і Російської
Федерації 1991–2014», де враховано період конфліктних
міждержавних відносин 2013 р. [10]. Воєнна агресія
Російської Федерації осмислена в наступній праці
О. Задорожнього та його колег. Колективна монографія
«Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне
право» [27] була швидкою відповіддю 56 правників на
російську агресію. Під час її презентації в Інституті
міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка
(30 жовтня 2014 р.) проф. В. Василенко зазначив, що
ця книжка має стати надбанням суспільства, адже є
новаторською, містить міжнародно–правовий аналіз
контраверсійних питань та непересічних подій сучасної
політичної історії нашої держави [18].
У праці наведено міжнародно–правову оцінку подій
в Україні кінця листопада 2013 р. – літа 2014 р., зокрема
й агресії Російської Федерації проти України. У 3–му
розділі праці (найбільшому, понад 600 с.) «Агресія
Російської Федерації проти України» ситуацію, що
виникла, розглянуто з різних міжнародно–правових
ракурсів. Серед структурних підрозділів зазначимо такі:
«3.1.4. Відсутність підстав для застосування Росією
доктрини R2P («зобов’язання щодо захисту») до подій
у Криму та на Донбасі», «3.4. Події на сході України:
Російська Федерація як держава–агресор і держава–
експортер тероризму», «3.7.5. Відсутність правових
підстав для членства Російської Федерації в ООН»!
Окрім трьох тематичних розділів, у книзі наведено
«Хронологію української Революції гідності» та
«Хронологію війни в Україні». Упорядник монографії
у передньому слові інформує: «Монографія доводить,
що міжнародне право не лише не втратило своїх
значення та важливості, але й залишається чи не єдиним
регулятором, що забезпечує співіснування держав,
які часто будують свою політику на діаметрально
протилежних цінностях та засадах» [27, с. 8].
Свідомою спробою уникнути відповідальності,
передбаченої міжнародним правом, О. Задорожній
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

вважає намагання Кремля пояснювати «незаконну
анексію Криму і сприяння терористам та сепаратистам
на сході України» правом на самовизначення чи
проявами власне українського конфлікту [27, с. 11]. На
думку авторів, ця праця може слугувати орієнтиром для
дій України на міжнародній арені [27, с. 9]. Викладені у
праці правові оцінки російської агресії зазнали розвитку
та розгорнутішого обґрунтування у подальших працях,
що були опубліковані у 2015–2016 рр.
У монографії політолога Д. Дубова «Кіберпростір
як новий вимір геополітичного суперництва» [9] серед
розглянутого є й проблема забезпечення національних
інтересів України в умовах зростання геополітичної
ролі кіберпростору та протистоянь у ньому. Праця
розрахована на фахівців з міжнародних відносин, геопо
літики, безпекознавців та широкі кола читачів, які
цікавляться проблемами національної та міжнародної
кібербезпеки.
Автор аналізує наслідки російсько–українського
протистояння, зокрема формування загонів хактивістів,
які називають себе «Кіберберкутом» (Cyberberkut –
віртуальна структура, що не визнає української влади,
яка сформувалася після лютого 2014 р.) та «Кіберсотнею
Майдану» тощо. Діяльність «кіберберкутівців» та
інших інтернет–активістів аналогічного ідеологічного
спрямування зводиться переважно до DDos–атак на
державні установи, мас–медіа і навіть комерційні
структури. Тема російсько української війни у
кіберпросторі висвітлювалась надалі у книжкових
виданнях 2015–2016 рр., важливість її осмислення
підтвердили події літа 2017 р., пов’язані з проблемами,
створеними цілеспрямованою атакою вірусу «Петя».
До групи праць істориків 2014 р., де у тексті
помітною є реакція на воєнну агресію Російської
Федерації (окрім вже згаданих) належить ціла низка
видань. У книзі «Проект «Новоросія»: 1764–2014.
Ювілей на крові» [25] висвітлено історичні передумови
російського імперського проекту «Новоросія» 1764 р. та
пізніші спроби його реалізації. Крім історичних фактів
автори наводять картографічні документи, статистичні
показники щодо етнічної будови людності півдня і
сходу України, результати референдуму. Про події
2014 р. у книзі сказано небагато, переважно у вступній
і заключній частинах. Автори вважають, що події
2014 р. підтверджують істину, що без України Російська
держава не може бути імперією. А її відновлення стало
нав’язливою ідеєю російського керівництва [25, с. 115].
У праці авторів, що вийшла роком пізніше, сучасній
російській агресії відведено більше місця [26].
Науково–популярне видання історика Л. Якубової
«Етнонаціональна
історія
Донбасу:
тенденції,
суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу
українського націотворення» затверджене до друку
Вченою радою Інституту історії України НАН України
[28]. В останній структурній частині праці, що має
назву «Прикінцеві нотатки», авторка робить висновки,
висловлює міркування, зважаючи на «процеси, що нині
відбуваються» на сході України. Л. Якубова вважає,
що ці процеси є «відлунням тектонічних зрушень у
тілі так званих радянських соціалістичних націй, що
консервувалися й пригнічувалися впродовж понад 70–ти
років радянської історії та 23–х років тернистого шляху
суверенізації» [18, с. 98].
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Причини актуалізації («загострення») «донбаської
ідентичності» Л. Якубова бачить у колективному страху
перед змінами тих суспільних відносин, що склалися.
Вона наголошує: «етнонаціональний компонент у
етнічно індиферентному Донбасі є лишень інструментом
вирішення певних геополітичних завдань. Причому,
інструментом (на щастя України) – неправильно
підібраним. Звідси і «загрузання» ідей «Русской весны»
і все більш виразне витверезіння мешканців Донбасу»
[28, с. 105]. Л. Якубова вважає, що під впливом ідей
«російського світу» процеси реальної суверенізації
України «набули екстремального пришвидшення» [28,
с. 106]. Не будемо заперечувати позицій авторки, хоч і
маємо вагомі аргументи за те, що населення на Донбасі
не є «етнічно індиферентним». Визнання у працях
Л. Якубової етнокультурних та етнополітичних проблем
у регіоні, увага до розподілу населення за етнічною
належністю підтверджують етнічну неоднорідність,
етнокультурну сегментованість людності областей
Донбасу.
Найбільш актуальне питання, яке мають з’ясувати
експерти, на думку авторки, «полягає в тому, як
поєднати непоєднувані гасла захисту прав російсько
мовного Донбасу із тим, що переважна більшість воїнів
та добровольців, що протистоять російським найманцям,
а віднедавна – й кадровим російським військам, є
російськомовними та етнічними росіянами [28, с. 105].
На чому ґрунтується впевненість про кількісну перевагу
«російськомовних» та етнічних росіян серед українських
вояків авторка не повідомляє. Ці, більш ніж сумнівні,
уявлення проявляються і в іншому твердженні: «по
обидва боки збройного протистояння воюють переважно
російськомовні бійці» [28, с. 106]. Маємо підстави
припускати, що етнічна й мовно–культурна належність
захисників країни відповідає загальнонаціональним
параметрам (без урахування окупованих територій), де
більшість за етнічними українцями (близько 4/5), а в
розподілі громадян за рідною мовою також переважають
українськомовні.
Російська агресія проти України відображена у
колективній монографії науковців Інституту історії
України НАН України «Схід і Південь України:
час, простір, соціум» [24]. В основі праці матеріали
Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження
Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі:
підсумки і проблеми», що відбулася у червені 2014 р., та
попередні праці авторів. Другий том видання, що з’явив
ся значно пізніше, містить бібліографічні матеріали.
У розділі, що, певно, найміцніше «прив’язаний» до
російської агресії «Український розлом «русского мира»:
донецька та дніпропетровська ідентичності» В. Головко
ставить питання: за що точиться боротьба (територію,
ресурси, населення)? Автор вважає, що «за ідентичності,
за картину світу людей тих територій, на які була
націлена російська експансія» [24, с. 100].
Я. Верменич, підводячи підсумки колективної
роботи, зазначає: «Без послідовної боротьби з корупцією
на всіх рівнях, без радикальної перебудови усієї
системи влади, без докорінного оновлення освітньої
системи Україна не вийде зі стану перманентних
ідентифікаційних та інших криз, не зможе стати
суб’єктом міждержавної політики. Лише тривала й
наполеглива робота у напрямі формування дієздатного
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громадянського суспільства й політичної нації забезпе
чить той кінцевий результат, до якого всі ми прагнемо»
[24, с. 372].
Публіцистичні нотатки журналіста й громадського
діяча В. Абліцова зібрано у науково–популярному
виданні «Донбас: європейська Україна чи азійське
Дикопілля?» [1]. Автор прагне збагнути сутність і сенс
подій, що відбуваються на Донбасі, який став об’єктом
агресивних московських загарбницьких домагань внас
лідок великодержавної імперської політики нинішніх
лідерів Росії. В. Абліцов не сумнівається у тому, що
нинішня Росія, очільник якої прагне відродити минулий
СРСР, приречена на долю своїх попередників –
європейських імперій.
Під час бурхливих подій «російської весни» 2014 р.
з «невідомо чиєю» армією в Криму киянка І. Аніловська
написала своєму колишньому однокласнику з Росії
(її дитинство та юність пройшли у Сибіру). Той
відповів. Почалося електронне листування з гострими
суперечками, яке й призвело до появи книги російсь
кою мовою «Война: переписка одноклассников» [2].
Учасники дискусії про російсько–українські відно
сини вдаються до історичних фактів, розуміючи їх
по–різному. Для аргументації своїх позицій сторони
використовують не лише історичні довідки, фотодоку
менти, але й усілякі міфи, вигадки, продукти
пропаганди. Книга корисна для істориків, українознавців
через те, що показує у новому ракурсі коло проблемних
для пересічного громадянина питань, на які в нього
немає науково обґрунтованої відповіді.
Оповідання та роздуми про причини, перебіг і
наслідки трагічних подій колишня мешканка Луганської
області, блогер, нині вимушена переселенка Олена
Степова виклала у книзі «Все будет Украина или
Истории из зоны АТО» [22]. Записи авторки у Фейсбуці,
що викликали зацікавлення у багатьох громадян, тепер
упорядковано й надруковано.
У книзі «Між Європою та війною: весна–літо
2014» [17] редакція українсько–польського інформа
ційного порталу «А4» зібрала статті, інтерв’ю та ессе
з економічних, політичних, військових, історичних,
культурологічних питань багатьох авторів, оприлюд
нених в електронних версіях навесні–влітку 2014 р.
Книга «Вклоняємось доземно українському солдату»
[5] про громадян, які зі зброєю в руках відстоюють
незалежність та територіальну цілісність України.
Її зробили журналісти газети «Народна армія» для
вшанування загиблих бійців та тих, хто гідно виконує
свій військовий і громадянський обов’язок (наступного
року працю перевидали). У книзі вміщено 68 історій
звичайних українців, які у надзвичайно важкий для
Батьківщини історичний момент стали на її захист. Є
також вірші, листи від матерів, коханих, дітей з щирою
вдячністю і побажаннями нашим захисникам.
У творах української художньої літератури також
бачимо реакцію на нову реальність, що утворилася
внаслідок російської агресії. Книга луганської авторки
М. Сурженко «АТО: Історії зі Сходу на Захід» [23]
з’явилася однією з перших серед художніх творів,
де сюжетна лінія пов’язана з російсько–українською
війною. Авторка стала свідком «російської весни»
2014 р. Влітку вона вимушена була виїхати з міста.
Шукаючи притулок побувала у Кривому Розі, Луцьку,
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Києві, на Волині. Побачене й пережите надихнуло її на
написання літературних творів, де молоді люди змушені
тікати з загарбаних Росією територій у невідомість,
невизначеність, опинитися в іншому соціокультурному
середовищі. Герої твору долають труднощі, шукають
нові домівки, пристосовуються до нових життєвих
обставин, знаходять коханих, зустрічають нових друзів...
Серед схвальних відгуків читачів на цей твір є й
негативні [15], зумовлені, схоже, іншим ставленням до
російсько–української війни, до України.
Прозові твори, де в сюжеті є російсько–українська
війна, почали активно з’являтися у 2015 р., проте
поезій, до появи яких спричинилася війна, вже 2014 р.
було оприлюднено чимало. Поетичні твори російською,
українською та англійською мовами А. Дмитрук
видано книгою «Верните нам наше небо» (рос.) [8].
Авторка уславилась поетичною відповіддю російському
суспільству «Никогда мы не будем братьями» (рос.),
яка поширилася також як пісня у виконанні литовських
музик (досяжна у веб–ресурсах).
Збірка поезій та пісень «Героям слава!: книжка для
учасників Вітчизняної війни України 2014 р.: військово–
патріотичні вірші українських поетів та народні пісні»
[6] містить цілком чи уривки понад 70 творів різних
періодів української історії – від «Слова о полку
Ігоревім» до твору невідомого автора – учасника
сучасної російсько–української війни. У збірці поезій
«Осінь у камуфляжі: збірка віршів» [19] поєдналися:
радість і сум, любов і ненависть, відчай і надія.
Упорядник зібрала твори понад 20 авторів з різних
куточків країни. Учасник Євромайдану А. Поліщук у
збірці соціально–патріотичної поезії «Неоголошена
війна» [20] надихає відстоювати правду, свободу,
справедливість, Батьківщину. Автор впевнений у нашій
перемозі.
Автор книги «Вірші з війни» [7] брав участь у
бойових діях, писав вірші в планшеті на передовій
та виставляв їх на своїй сторінці у Фейсбуці, коли
з’являлася можливість. Певний час він був єдиним
українським письменником, що брав участь у бойових
діях. Реакція читачів на вірші «була приголомшуюча».
Друзі автора – літератори швиденько зібрали докупи ці
тексти і зробили книжку. Тепер вона доповнена, вийшла
також у перекладі кримськотатарською мовою [3]. У
книзі бачимо стриману емоцію туги й болю; відсутність
крику, надриву, пафосу трагізму чи героїзму; мудре
сприймання повторюваності історії в усіх її проявах;
спокійне єднання у спільній біді, у спільному копанні
цієї «ненависної донецької землі», «дорогої української
землі», цієї «солодкої ласкавої землі»; спільне звернення
до живих, написане «гуртом саперними лопатками» [4].
У книзі «Кровь желто–синего цвета» [12] два
десятки віршів присвячено загиблим за Україну на
Майдані та на війні. В антології від десяти українських
поеток (2 з них мешкають в Америці) «Знаєш, солдате,
Ти мусиш вистояти…» [13] вміщено твори, що
передають почуття любові, пошани, поваги наших жінок
до українського вояка, гордість за нього, надію на його
повернення живим, побажання перемоги й щастя.
Бачимо, що 2014 р. в Україні з’явилися різноманітні
неперіодичні видання українських авторів, які цілком чи
частково присвячені пізнанню, осмисленню новітньої
російської воєнної експансії на Україну. Вони стали
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важливим інструментом формування та функціонування
українського національного дискурсу щодо викликів, які
постали чи загострилися у зв’язку з агресією Російської
Федерації проти України. Сукупність розглянутих
видань дає можливість говорити про зміни у тематиці
української літератури, точніше – про появу нового
воєнного та навколовоєнного сегмента у сучасній
українській літературі на основі реального явища
російсько–української війни.
Більшість розглянутих книг 2014 р. оприлюднено
українською мовою. Серед них є наукові й науково–
популярні праці, збірники поезій, пам’ятні книги, публі
цистичні роздуми, художня проза, праці компіляційного
характеру на підставі текстів з соціальних мереж та
інших веб–ресурсів тощо. Видання розраховані на різні
за компетенцією та віком аудиторії.
Для осмислення широкого спектра проблем, спричи
нених агресією Москви та тимчасовою слабкістю
української держави, автори застосовують різні
пізнавальні засоби. Наукові праці про пов’язані з
війною проблеми базуються на історичних, юридичних,
політологічних, соціологічних, філософських та інших
знаннях. Вони охоплюють різні проблемні питання і
мають взаємно доповнюючий зміст. Усі автори визнають
існування конфлікту (чи війни) на території Донецької
й Луганської областей, проте по–різному бачать його
природу, первинні джерела і причини, конкретні
суспільно–історичні передумови, шляхи розв’язання і
навіть його суб’єкти. Окупація та анексія Кримського
півострова, а також проблеми з цим пов’язані,
відображені у значно меншій кількості книжкових
видань 2014 р., ніж події на території Донецької й
Луганської областей.
Частину накладу деяких видань автори, видавництва,
громадські організації та волонтери передали до
зони АТО з метою патріотичного виховання місцевої
молоді, підтримання боєздатності бійців та їх
відпочинку. Ці книги фіксують перебіг історичного
процесу та конкретні історичні події. Вони необхідні
для осмислення змін, що відбуваються, нової гостро
конфронтаційної реальності у відносинах України з
агресивною Росією, вироблення особистої, колективної
та солідарної національної реакції на ворожі, руйнівні
дії російської влади (підтримані, на жаль, більшістю
російського суспільства) щодо української держави.
Розглянуті книги відіграють важливу роль у процесі
формування останніх у часі «сторінок» історичної
пам’яті нації, виховання національно свідомого та
відповідального молодого покоління, усвідомлення
помилок, яких припустилися різні суб’єкти політики
та держава в організації оборони й національної
безпеки, у кадровій, регіональній, мовній, культурній,
інформаційній, економічній політиці та інших її
напрямках. Для подолання негативних наслідків трива
лого колоніального становища українського суспільства
та новітніх спроб колишньої метрополії підкорити
його, обмежити національний суверенітет корисними є
і наукові праці (в яких іноді містилися рекомендації), і
твори художньої літератури, надруковані 2014 р.
Нові видання цієї тематики продовжують з’явля
тися. Корисним буде огляд видань у подальші роки
російської агресії, їх історіографічний аналіз, укладення
тематичного бібліографічного довідника. Оглянуті праці
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містять величезний описовий, документальний, ана
літичний матеріал, необхідний для наукового україно
знавчого пізнання сучасного суспільно–історичного
поступу українського суспільства, усвідомлення зроб
лених помилок та вироблення оптимальної моделі
національного розвитку в майбутньому.
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Ukrainian books of 2014 as the reaction of the postcolonial society
to the military aggression of the former metropoly
Among the тon–periodical book publications by Ukrainian authors in 2014
there have been selected those representatives which emerged as a result of the
aggression of the Russian Federation against Ukraine. There have been made their
genre, thematic and content review. The author estimated the emergence and the
content of those books to be a natural reaction of the postcolonial society to the
military aggression of the former metropoly and the necessary condition for the
realization and unanimous overcoming of the challenges set due to the escalation of
the Russian expansion in the way of the non–proclaimed, denied by Moscow war. An
important place among them belongs to the necessity to get rid of the negative heritage
of the colonial past of Ukraine in the consciousness of the community, the necessity to
counteract the aggression of the Russian Federation in military, economic, political,
informational, ideological and other domains of the community. These books are also
important for the reassessment of the attitude of Ukrainian citizens to the Russian
Federation, formation of the effective and consolidated reply to the latest challenges.
The article will help the readers to realize the importance of the social role of the
publications dedicated to the mentioned topic, as well as it helps to orient in them.
Keywords: expansion, неоколоніалізм, book publication, formation of reply,
overcoming challenges.
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Концепції пізньосередньовічного походження
українського етносу у працях
сучасних українських дослідників
Мета дослідження полягає у вивчені та аналізі концепцій
пізньосередньовічного походження українського етносу у працях сучасних
українських дослідників. При написанні статті були застосовані такі наукові
методи: історичний, порівняльно–історичний, історико–хронологічний,
проблемно–хронологічний,
історико–ситуаційний,
ретроспективний,
біографічний та ін. Виявлено, що після розпаду Радянського Союзу більшість
вітчизняних дослідників переглянули свої погляди на концепцію давньоруської
народності. Зокрема, О. Моця частково відходить від концепції давньоруської
народності та стверджує, що ця спільнота існувала лише на рівні носіїв
елітарної культури й не усвідомлювалася переважною більшістю населення Русі.
О. Толочко переконаний, що давньоруська народність може бути розглянута
як «уявлена спільнота» Б. Андерсона, П. Толочко залишається прихильником
пізньосередньовічного походження українського народу.
Ключові слова: Україна, український етногенез, пізньосередньовічна
концепція походження українського народу.
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Проблема походження українського народу привер
тала, привертає і буде привертати увагу широкого кола
вітчизняних дослідників. Питання походження народу,
визначення історичної епохи, у якій сформувалися його
основні риси, і нині зберігають наукову актуальність.
Неупереджене й об’єктивне вивчення концепцій
походження українського етносу набуває у наш час
не лише наукового, а й культурного, політичного та
загальнонаціонального значення з огляду на наявну
політичну ситуацію в Україні та світі, тимчасову втрату
територіальної цілісності Української держави та
нестабільну ситуацію у Східному регіоні країни.
Аналіз існуючих концепцій українського етногенезу
дасть змогу виокремити їхні сильні й слабкі місця
і відібрати найбільш науково обґрунтовані з них,
допоможе широкому загалу громадськості орієнтуватися
у великій кількості наявного матеріалу з проблематики
українського етногенезу.
Мета статті полягає у вивчені та аналізі концепцій
пізньосередньовічного походження українського етносу
у працях сучасних українських дослідників. Для досяг
нення поставленої мети є доцільним вирішення таких
дослідницьких завдань: з’ясувати стан наукової розробки
теми; здійснити аналіз концепцій пізньосередньовічного
походження українського етносу у працях сучасних
українських дослідників; простежити зміну наукової
парадигми у поглядах на походження українського
народу частини українських дослідників.
Ця праця реалізується в межах виконання науково–
дослідної роботи «Україна й українство в етнокультур
них процесах світу».
Здійснюючи аналіз досліджень, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми, можна стверджувати, що
вона привертає значну увагу вітчизняних дослідників.
Зокрема, це праці В. Балушка [1] В. Барана [2; 3],
О. Гончарова [4], Л. Залізняка [5; 6], Ю. Кириченко
[7], С. Кончі [8], Ю. Фігурного [14; 15] О. Шакурової
(Лєбєдєвої) [16; 17], Н. Юсової [18] та ін. Але, незва
жаючи на наявність зазначених праць, тема потребує
подальшого дослідження.
Згідно з офіційною версією радянської історичної
науки український народ виникає не раніше ХІV–
ХV ст., а до цього часу існує давньоруська народність –
спільний предок українського, білоруського та росій
ського народів. Після розпаду Радянського Союзу
більшість дослідників відмовилися від концепції давньо
руської народності та пізньосередньовічної концепції
походження українського народу. Частина українсь
ких вчених, які раніше дотримувалися концепції
давньоруської народності, модернізувала свої погляди
і розуміє під давньоруською народністю не етнос, а
культурно–політичну спільність, яка утворилася у часи
існування Київської держави.
Зміна парадигмального бачення та переорієнтація зі
старих догматичних схем на більш сучасні інтерпретації
українського етногенезу яскраво відстежується на пра
цях сучасних вітчизняних дослідників, які у 80–х рр.
ХХ ст. досліджували це питання у межах тогочасної
наукової доктрини. Зокрема, О. Моця у книзі «Насе
лення південноруських земель IX–XIII ст. (За матеріа
лами некрополів)» (1993) ще дотримується пізньосеред
ньовічної концепції походження українського народу та
концепції давньоруської народності. На думку О. Моці,
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початок складання української народності можна
віднести до ХІV–XVI ст., а завершальним моментом
формування народності були ХVI – перша половина
XVII ст. [10, с. 137–138]. Учений вважає, що немає
підтверджених фактів, які б дозволяли віднести частину
давньоруського люду до українців у ХІІ–ХІІІ ст.,
оскільки навіть в ХІV ст. українська народність ще
не була повністю сформована [10, с. 139]. Українці
почали усвідомлювати себе українцями лише в пізньому
середньовіччі (ХVII ст.), «…коли термін «Україна» у
письмових джерелах почав змінювати термін «Русь» [9,
с. 69].
У своїх подальших дослідженнях учений частково
відходить під концепції давньоруської народності і
стверджує, що «…давньоруська етнічна спільність
існувала на рівні носіїв елітарної культури, й не
усвідомлювалася рядовим населенням, у першу чергу
кількісно переважаючим сільським людом» [11, с. 10].
У статті «Рівні етнічної самосвідомості давньо
руського населення» (2006) [11] науковець розглядає
питання інтеграції різних прошарків суспільства епохи
Київської Русі в так звану «давньоруську народність».
Зокрема пропонує новий підхід до вирішення проблеми
давньоруської народності. На початку статті О. Моця
зазначає: «можна констатувати, що концепція про
наявність стабільної та незмінної спільноти всього
східнослов’янського етнічного масиву існує вже понад
півстоліття і не змінюється в жодному принциповому
положенні» [11, с. 4]. Також вчений додає, що існують
інші концепції, за якими український народ починає
формуватися ще в антський період. Між згаданими
концепціями існує певна подібність: і при ствердженні
наявності давньоруської спільності і при констатації
існування окремих східнослов’янських народів ще в
антський період, ці етнічні структури розглядаються
як щось стабільне й незмінне у своєму розвитку [11,
с. 5]. Однак, на думку науковця, етнічна невизначеність
феодальної епохи через втрату старих племінних
зв’язків ускладнює виділення в ньому якого–небудь
єдиного типу етнічної спільноти, таксономічного
рівного племені або нації [11, с. 5]. У феодальну епоху
«правлячі прошарки стояли в культурному, в деяких
випадках, навіть в етнічному відношенні як би поза
основною масою населення» [11, с. 5], а етнічні процеси
не були ізольованими від соціально–економічних і
політичних суспільних процесів. Суспільство Київської
Русі було структурованим, і рівні самосвідомості усіх
прошарків населення істотно відрізнялися [11, с. 5].
На вершині ієрархічної драбини знаходилися князі.
Численну категорію панівного класу складали бояри.
Разом з князями вони становили правлячу еліту держави.
Привілейоване становище займала й князівська дружина,
яка брала участь не тільки у військових походах, а й в
управлінні державою. На іншому полюсі суспільства
Давньої Русі перебували феодально залежні прошарки
населення. Основною категорію цього населення
були смерди – населення зайняте в сфері сільського
господарства [11, с. 5]. У містах проживала велика
кількість вільних ремісників – посадських, у великих
містах – проживала більшість купців. Окрему групу
давньоруського населення складало духівництво [11, c. 5].
О. Моця ставить питання: які ж рівні етнічної
самосвідомості були у кожної з цих груп? Учений
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зауважує, що в усіх попередніх дослідженнях не стави
лося питання про етнічну самосвідомість населення,
а суспільство розглядалося «…як етнічно монолітне,
або таке, що складалося з трьох етнічних блоків
(українського, білоруського, російського)» [11, с. 6].
Однак давньоруські князі, на відміну від західно
європейських феодалів, які сиділи у своїх володіннях,
практично не виїжджаючи з них, постійно змінювали
місце свого перебування, намагаючись зайняти найбільш
престижний і вигідний в економічному плані стіл. На
думку О. Моці, такі постійні переміщення відбувалися
разом з чисельним оточенням, поглиблювали численні
родинні зв’язки та ротацію населення. Так, наприклад,
«для роду Рюриковичів східноєвропейські землі були
дійсно «полем єднання» і вони цю історичну спільність
реально відчували» [11, с. 6].
О. Моця зазначає, що разом із князями у відчутті
єдності були солідарні і бояри, а також адміністративний
апарат держави та безпосередньо підпорядковані їм
слуги [11, с. 7]. До цих груп населення можна також
додати представників військової еліти та молодшої
дружини. Починаючи з правління князя Володимира
Святославича збільшується інтенсивність міграційних
процесів, що фіксується в переселеннях за його волею
«кращих мужів» з північних частин держави до
південних для охорони кордонів [11, с. 7]. Дослідник
робить висновок, що «у постановці порушеної тут
проблеми таке переселення можна розглядати як процес,
що більш ефективно сприяв міжплемінним контактам і
формуванню нової етнічної спільноти» [11, с. 7].
О. Моця розглядає православ’я як складову
частину у «…формуванні нових етнічних відносин і
давньоруському суспільстві» [11, с. 7], зокрема зазначає,
що «…дослідники епохи Київської Русі розглядають
християнський фактор, як цементуючий у формуванні
давньоруської народності» [11, с. 7–8].
Єдність на значних територіях могли відчувати
також і ремісники та купці, які внаслідок своєї
діяльності контактували з різними прошарками
населення. Сільське ж населення, що складало основну
його масу і в демографічному плані явно домінувало, на
думку вченого, такої єдності не відчувало: «замкнутий
характер господарювання і відсутність постійних,
інтенсивних контактів між громадами не давали
можливість відчувати свою єдність між «колегами» на
значних просторах Східної Європи» [11, с. 9].
Отже, розглянувши основні категорії давньоруської
людності, О. Моця констатує, що «етнічне єднання
відчували представники «верхніх» соціальних про
шарків тих часів» [11, с. 9]. Ці прошарки належали до
субкультури, яка «…отримала в різних дослідників
назву офіційної, міської, дружинної, дружинно–міської,
на противагу народній чи сільській» [11, с. 9]. Вчений
зазначає, що ця субкультура внаслідок «…прогресивної
стадії розвитку феодалізму була передовою, більш
інтегруючою» [11, с. 9].
На думку О. Моці, виразником так званої «давньо
руської народності» було міське населення та населення
прикордонних фортець, що складало приблизно 10%
всього населення Київської Русі. Сільське ж населення,
яке складало майже 90% населення країни, вело
замкнений характер життя та господарювання і відчувало
свою єдність тільки з найближчим оточенням [11, с. 10].
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Таким чином, якщо у 90–х рр. ХХ ст. О. Моця
був прихильником пізньосередньовічної концепції
походження українського народу, то вже на початку
ХХІ ст. він поступово від неї відходить і у своїх
працях розпочинає не лише піддавати сумніву її базові
положення, а й намагається проаналізувати інші
концепції, у тому числі й ранньосередньовічну, та
знайти між ними деяке порозуміння. Вчений вважає,
що етнічна невизначеність феодальної доби ускладнює
виокремлення і виділення єдиного типу етнічної
свідомості, тому науковцям потрібно і надалі розробляти
етногенетичну проблематику.
Новий погляд на поняття «давньоруська народність»
подає О. Толочко у статті «Воображенная народность»
(2002) [12]. Науковець ставить питання, чи існувала
давньоруська народність, і якщо існувала, то в яких
формах, у яких термінах можна про неї говорити?
Вчений зауважує, що «в більшості інтерпретацій
давньоруська народність виникає якось підозріло
одразу, майже вибуховоподібно» та дуже швидко
розповсюджується по всій Східній Європі, у темпі
збільшення території Київської держави та завоювань
Рюриковичів [12, с. 115]. Однак населення Русі
зберігало етнографічні та діалектні особливості, що було
нормою для міського населення середньовічних держав.
Вчений ставить собі за мету вирішити протиріччя між
гомогенним, позбавленим етнічності, населенням (в
літературі) та реальним населенням, з його етнічною
різноманітністю [12, с. 115].
Прибічники концепції давньоруської народності
територію Київської Русі уявляють як єдиний полі
тичний простір, у якому постійно обертається княжий
дім. Цей же простір належить до єдиної церковної
організації, у різних кінцях цього простору корис
туються уніфікованою мовою і культурою, зазначений
політичний простір не розпадається на замкнуті на
собі зони. Разом з тим, визнає вчений, усі вищеназвані
фактори по суті не є етнічними [12, с. 115].
Концепції давньоруської народності, на думку
О. Толочка, істотно шкодить розповсюджена колись у
літературі етизація цього поняття, тобто розуміння його
як реального «народу», що був неодмінно скріплений
єдністю біологічного походження, лінгвістично та
культурно однорідним [12, с. 115]. Тобто давньоруську
народність розуміли як іще одне плем’я, яке розрослося
до кордонів усієї Русі. Таким розумінням історики
завдячують археологам (саме вони найбільш активно
розробляли концепцію), які розуміють усі людські
спільноти як «археологічні культури», а частково
еволюціоністським концепціям порівняльного мовознав
ства ХІХ ст., що ототожнювали мови та етноси [12,
с. 115].
Безвихідну ситуацію з давньоруською народністю,
на думку О. Толочка, можна вирішити завдяки методо
логічним інноваціям. Концепція нації як «уявленої
спільноти» була розроблена Б. Андерсеном і може
істотно допомогти «реконцептуалізації давньоруської
народності» [12, с. 116]. У розумінні Б. Андерсона
нації є реальними спільнотами, але вони виникають
не в результаті природних причин, а в результаті
процесу уявлення представниками цієї спільноти
своєї єдності [12, с. 116]. О. Толочко зауважує, що такі
спільноти поєднані не персональними, не кровними
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й не лінгвістичними зв’язками, а головним чином
усвідомленням та переживанням належності до великого
колективу або нації [12, с. 116]. Науковець уточнює, що
образ нації та оформлення її меж виникають в процесі
різних дій, які Б. Андерсон називає «паломництвами»
від периферії до центру та назад, але неодмінно не за
межі «окресленого кола» [12, с. 116]. Важливо те, що
в результаті таких «паломництв» виникає і постійно
підтверджується у реальному людському досвіді
ідея належності до цього, а не іншого колективу
[12, с. 116]. Не менш важливу роль у концепції
Б. Андерсона грає циркуляція у межах окресленої
території визначеного набору текстів тією мовою,
яка хоч і не збігається з місцевими діалектами, але
зрозуміла для усіх у межах окресленого кола, і це, в
свою чергу, сприяє розповсюдженню усередині цього
кола ідей, які зрозумілі тим, хто перебуває всередині
окресленої території, гарно сприймаються і єднають
з тими, хто перебуває у сфері розповсюдження
цих ідей, а з тими, що поза межами – не єднає
нічого. О. Толочко стверджує, що «…з необхідними
обмовками, давньоруська народність могла би бути
розглянута в антропологічних термінах андерсонівських
«паломництв», тобто не як статична етнічна спільність
(що характеризується набором ознак, які існували
завжди), а як «…уявлена спільнота, що реалізується
в серії дій і щогодини підтверджується у людському
досвіді» [12, с. 116].
Серед зазначених паломництв, на думку О. Толочка,
чільне місце належить «паломництвам» Рюриковичів,
що постійно пересувалися у межах території Русі разом
зі своїм боярами, князівськими дружинниками, усією
їхньою челяддю, княжими чиновниками, а також певна
частина простого люду також була залучена до цього
процесу. Таким чином, Київська Русь являла собою
єдине церковно–адміністративне ціле, і в цих межах
здійснювали свої «паломництва» церковні ієрархи,
а з ними і книгописці, майстри іконних справ, різні
бюрократи. Як твердить О. Толочко, в цьому плані
емблематичною була роль Печерського монастиря,
який поєднував людей із різних боків країни, а
потім повертав їх у вигляді єпископів, архімандритів
та інших церковних чинів. Для середньовічного
суспільства важливу роль відігравали також прощі
в прямому розумінні цього слова. Велика кількість
культів національних святих, наприклад Бориса та
Гліба, святині, що їм присвячені, знамениті храми
та шановані ікони, кожен рік приводили до руху
велику кількість прочан, що збиралися у великих
центральних храмах, а потім приносили додому ідеї
єдності та належності до єдиної великої спільноти. При
застосуванні андерсенівського підходу мова набирає
важливого значення для формування почуття належності
до якоїсь спільноти, і в цьому плані сакральна мова
богослужіння і ще більшою мірою мова літературних
текстів була не такою канонічною (як скажімо латина)
і більш прозорою, ніж у багатьох країнах тогочасної
Європи. Про циркуляцію книг і текстів на Русі відомо
багато, але особливою була циркуляція літописних
текстів, що переміщувалися із однієї частини країни в
іншу при переїздах князів і єпископів, та формували в
різних частинах країни спільне уявлення про історію,
походження та життя спільноти, до якої належав той, хто
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читав ці тексти. У зв’язку з цим виникає закономірне
питання, чи багато тогочасного люду переймалися
існуванням цієї «уявленої спільноти», і на скільки
вона була доконаною реальністю. Напевно, стверджує
О. Толочко, кількість таких людей була невеликою у
загальній сукупності населення, але це анітрохи не
відміняє реальності цієї спільноти, бо, наприклад, в
Західній Європі вже в ХІХ ст. не кожен селянин міг
впевнено визначити свою національну приналежність
[12, с. 117].
Отже, О. Толочко намагається осучаснити й дещо
модернізувати концепцію пізньосередньовічного україн
ського етногенезу, тому вважає, що концепція давньо
руської народності як статичної етнічної спільноти
потребує суттєвого наукового перегляду. Вчений про
понує розглядати давньоруську народність не як
етнічну спільноту, а як спільноту уявлену, єдність якої
усвідомлювалося лише освіченими прошарками давньо
руського суспільства.
Вчений П. Толочко продовжує дотримуватися кон
цепції давньоруської народності та пізньосередньо
вічного походження українського народу. Так, у книзі
«Древнерусская народность: воображаемая или реаль
ная» (2005) дослідник аналізує етапи східнослов’ян
ського та українського етногенезу [13]. Досліджуючи
етнічний розвиток східних слов’ян напередодні
утворення Київської держави, науковець доходить
висновку, що племена «Повісті минулих літ» – не
маленькі племінні колективи, а великі союзи племен,
які мають великий рівень етнічної спільності. Зрештою,
у третій чверті І тис. н.е. процеси регіональної
консолідації східних слов’ян поглиблюються внаслідок
постійної військової небезпеки [13, с. 66–67]. Але,
як відзначає П. Толочко, «при загальній близькості
матеріальної культури на всій території розселення
східних слов’ян помітні й регіональні її особливості»
[13, c. 68].
Східні слов’яни переддержавного періоду пере
бували приблизно на однаковому рівні культурного,
соціально–економічного та політичного розвитку, проте,
на думку П. Толочка, все ж південні регіони майбутньої
Русі за рівнем свого економічного та політичного
розвитку випереджали усі інші [13, c. 73].
Етнічна ситуація у середовищі східних слов’ян
напередодні утворення Київської держави, за П. Толоч
ком, в жодному регіоні не була стерильно чистою.
Зокрема у процесі етногенезу східних слов’ян, які
проживали у південній та південно–західній частині
майбутньої Київської Русі брало участь і тюркське
населення. Також очевидним є те, що етнічні процеси
у східних слов’ян у переддержавний період не набули
чітких та завершених форм. Літописні племена не
являли собою визначених етнотериторіальних та
соціальних утворень, а культурні особливості великих
племен були ледь помітні, а кордони були нечіткі та
розмиті [13, с. 81].
П. Толочко стверджує, що «якби ми спробували
уявити етнічну картину східнослов’янського світу
напередодні утворення у них держави як сформовану
основу трьох нинішніх народів – українського,
російського та білоруського, як це має місце в деяких
дослідженнях, нічого реалістичного у нас би не
вийшло», оскільки «на території, де сформувався
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український народ, у VІІ–ІХ ст., було фактично
три групи племен, різних за своїми субстратними
компонентами і яку з них слід віднести до
проукраїнської сказати складно» [13, с. 81]. Таким
чином, жодне з племен не вписується в пізнішу
етнотериторіальну структуру.
Якби в історії українців, білорусів та росіян не було
цього спільного періоду, то, на думку науковця, можна
було б говорити про «українських» та «російських»
сіверян, «українських» та «білоруських» деревлян,
дреговичів і волинян [13, с. 81]. Однак П. Толочко
наполягає, що такий етап у них був, «…причому
довготривалий, майже 400–річний, і зрозуміло, що без
урахування етнокультурної та етнополітичної інтеграції
в умовах існування Київської Русі їх наступний
етнокультурний розвиток залишиться незрозумілим» [13,
с. 82].
Таким чином, наполягає дослідник «в кінці ІХ ст.
в результаті утвердження у Києві князя Олега та
об’єднання південноруського та ільменсько–ладожського
державних утворень, етнокультурна консолідація
східних слов’ян отримала помітне прискорення» [13,
с. 101]. І якщо раніше етнічна консолідація племен
стимулювалася етнічною близькістю племен та відбу
валася стихійно, то з утворенням держави з центром
у Києві набула ще й адміністративно–примусової
обов’язковості [13, с. 101].
Значний вплив на процеси етнічної консолідації
у Київській Русі мало покняження усіх східно
слов’янських земель та постійні переміщення князів
зі своїми військовими дружинами та боярами, що
виконували адміністративні функції, з одної частини
держави у іншу з метою займання «кращого престолу».
Як зауважує П. Толочко, «протягом Х–ХІІІ ст. подібних
переміщень князів та їх оточення по Русі були
сотні. Якщо додати до них ще сотні міжкнязівських
шлюбів, що також супроводжувалися переселенням
із землі в землю значного числа людей, то стане
зрозуміло, що княжий колооберт був одним із істотних
консолідаційних елементів етносоціальної спільності на
Русі» [13, с. 105].
Учений припускає, що етнічна структура Південної
Русі була істотно змінена протягом Х–ХІІІ ст. у зв’язку
з напливом великої кількості як слов’янського так і
іноетнічного населення з інших частин держави у землі
Південної Русі. Це підтверджують археологічні розкопки
поховальних пам’яток Х–ХІІІ ст. вздовж Дніпровського
торгівельного шляху. Населення тут було різноетнічним
[13, с. 106]. Також, наголошує вчений, значний вплив
на етнічні процеси у південно–руському порубіжжі
мало сусідство з кочовими племенами, частина яких
інтегрувалася у Руське суспільство [13, с. 107].
Отже, П. Толочко залишається прихильником
пізньосередньовічної походження українського народу
та дотримується концепції давньоруської народності.
Враховуючи власні багатодесятилітні напрацювання
з етногенетичної проблематики вчений вважає,
що тогочасні етнічні процеси у східних слов’ян у
переддержавний період не набули чітких і завершених
форм. П. Толочко вважає, що етногенетичні процеси
на Русі в Х–ХІІІ ст. були такими ж динамічними, як
і на попередньому етапі, в жодному регіоні вони не
здійснювалися тільки на власній етнічній основі, а
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постійно підживлювалися іноетнічними елементами і
підтримувалися консолідуючою силою в особі держави.
Висновки. Таким чином, виявлено, що після розпаду
Радянського Союзу більшість вітчизняних дослідників
переглянули свої погляди на концепцію давньоруської
народності. Частина українських вчених модернізувала
свої погляди і почала розглядати давньоруську
народність не як етнічну спільноту, а як культурно–
політичну спільність, яка утворилася у часи існування
Київської держави. О. Моця частково відходить від
концепції давньоруської народності та стверджує,
що ця спільнота існувала лише на рівні носіїв
елітарної культури й не усвідомлювалася переважною
більшістю населення Русі. О. Толочко переконаний,
що давньоруська народність може бути розглянута
як «уявлена спільнота» Б. Андерсона. П. Толочко
вважає, що етнічні процеси у східних слов’ян у
переддержавний період не набули чітких і завершених
форм, а створення Київської держави значно прискорило
етноконсолідаційні процеси східнослов’янських племен.
Проблема українського етногенезу привертала,
привертає і буде привертати до себе увагу наукової,
освітянської та громадської спільнот. Багато дослідників
прагнули і прагнуть приєднатися до її вирішення.
Наразі існує велика кількість концепцій українського
етногенезу, що породжує дискусію з метою наближення
до історичної істини. Тому, маємо надію, що наше
дослідження допоможе привернути увагу до цієї
важливої наукової проблематики та посприяє українцям
у пошуках власних першоджерел.
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Concepts of the late medieval origin of the Ukrainian ethnos
in the works of modern Ukrainian researchers
The purpose of the study is to analyze the concepts of the late medieval origins
of Ukrainian ethnos in the works of modern Ukrainian researchers. When writing
the article, the following scientific methods were used: historical, comparative–
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historical, historical–chronological, problem–chronological, historical–situational,
retrospective, biographical, and others. It was revealed that after the collapse
of the Soviet Union, most domestic researchers reviewed their views on the concept
of Old Russian nationality. In particular, O. Mutsya departs in part from the concept
of Old Russian nationality and argues that this community existed only at the level
of carriers of elite culture and was not perceived by the vast majority of the population
of Russia. O. Tolochko is convinced that the Old Russian nation can be considered as
the «imaginary community» of B. Anderson, P. Tolochko remains a supporter of the
late medieval origins of the Ukrainian people.
Keywords: Ukraine, Ukrainian ethnogenesis, late medieval conception of the
origin of the Ukrainian people.

***
УДК 94(477)«16»+271.2:321.01

Шалашна Н. М.,
кандидат історичних наук, доцент,
Донбаський державний педагогічний університет
(Україна, Слов’янськ), n.shalashna@gmail.com

Ідея суверенітету українського народу
в «Палінодії» Захарії Копистенського
Аналізуються погляди видатного українського науковця Захарії
Копистенського. Висвітлюються його уявлення про право українського народу
на суверенітет. З’ясовано, що необхідність для українського народу власної
державності З. Копистенський виводив із його національної та культурної
своєрідності. Встановлено, що З. Копистенський був одним з перших науковців,
хто розумів народ як етнічну спільноту та визначав приналежність до народу
на основі власного вибору. В «Палінодії» видатний науковець створив один з
перших варіантів історичної самосвідомості українського народу, окресливши
його історичні витоки, етнічну територію та історичну місію. Досліджено
поняття З. Копистенського про ідеальний державний устрій, який він уявляв
як монархію, але за умови вищості церковної влади над світською та обов’язку
володаря дбати про благо підданих. Ідеї З. Копистенського мали значний вплив
на формування ранньомодерної української нації.
Ключові слова: Захарія Копистенський, «Палінодія», ранньомодерна нація,
православна церква, український народ.

Світоглядні зміни, принесені в європейську культуру
в часи Ренесансу, та розвиток суспільно–правових
і економічних відносин призвели до зародження
нового типу людський спільнот – ранньомодерних
європейських націй. Об’єднуючись на основі спільних
ознак етнічної культури, нації вибудовують власні
варіанти історичної свідомості, освітньої та наукової
практики, способів державної організації тощо.
Формуються національні еліти, які відповідають за
розвиток та поширення національної свідомості серед
співвітчизників, а також беруть на себе функцію захисту
національної своєрідності. Ці процеси не оминули
також і Україну. Кінець XVI – початок XVII ст. був
періодом становлення української ранньомодерної
нації як усвідомленої людської спільноти, у якій
індивіди об’єднуються за принципом приналежності
до певної культури за правом походження та свідомого
вибору. Поступово нація як етнічно–культурна
спільнота переростає в політичну, і національна
своєрідність культури усвідомлюється вже як право на
політичний суверенітет. Значний вплив на цей процес
на українських землях мали події європейської та
вітчизняної історії та культурні умови, у яких опинились
етнічні українські землі в складі Речі Посполитої. В
процесі формування нової політичної й культурної
еліти як носія ідеї власної державності брали участь
різні стани українського народу, проте найголовніша
роль належить козацтву та православному духовенству.
Саме в середовищі духовенства зародився і згодом
поширився на козацтво та міщанство той комплекс
світоглядних уявлень, який згодом переріс в ідеологію
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ранньомодерної української держави [12]. Серед
найактивніших творців цих уявлень були переважно
православні інтелектуали наукових гуртків Острозької
та Києво–Могилянської академій – І. Борецький,
М. Смотрицький, Є. Плетенецький, К. Ставровецький,
П. Могила та ін. Одне з ключових місць серед творів,
у яких викладено ідеї православних інтелектуалів про
державу, належить «Палінодії» Захарії Копистенського.
Написана як відповідь на полемічний твір уніата Льва
Кревзи, вона містить, за словами І. Франка, «всю
полеміку між східною й західною церквами» [10, с. 351].
Будучи своєрідною спробою систематизації сучасних їй
уявлень, у тому числі й політично–правового характеру,
цей твір може надати багато цінних відомостей стосовно
історичного розвитку ідей православного українського
духовенства, а також щодо процесу становлення
ранньомодерної української нації в цілому. Отже, метою
даної розвідки є з’ясувати зміст і структуру уявлень
Захарії Копистенського про суверенітет українського
народу.
Життя й діяльність Захарії Копистенського з
огляду на його різносторонню діяльність та вплив на
розвиток української культури активно досліджувались
вже з кінця ХІХ ст., на початку ХХІ ст. У зв’язку з
появою нових методологічних підходів до вивчення
вітчизняної історії цей інтерес активізувався. Першим
окремим дослідженням, присвяченим «Палінодії»
З. Копистенського, була розвідка В. Завитневича [2],
його діяльність як архімандрита Печерської лаври
досліджувалась в фундаментальній праці С. Голубєва
[1]. Значна увага приділена творам З. Копистенського
І. Франком [10], окремі аспекти його наукової діяльності
висвітлюються в монографіях О. Крижанівського
та С. Плохія [6; 9], І. Шевченка [14], Н. Яковенко
[15]. В останні роки творчість З. Копистенського
була предметом розгляду таких дослідників, як
О. Неменський [8], В. Циганенко [11], Л. Шваб [13].
Проте вказані дослідники якщо й торкались уявлень
З. Копистенського про державу, то лише побіжно,
окремим предметом розгляду дана проблематика поки
що не була.
Українське духовенство ранньомодерної доби брало
активну участь в політичному житті, тому логічно, що
в середовищі православних інтелектуалів розвивались
достатньо системні уявлення про сутність та функції
держави, найкращі способи державної організації, зміст
поняття «народ», взаємостосунки між правителем і
підданими, розподіл влади між церквою й державою
тощо. Духовенство поширювало ці ідеї в різні
способи – наукові та полемічні твори активно вивчались
освіченими верствами суспільства, а проповідницька
діяльність залучала до вказаних ідей широкі маси
населення. Витоки ідей православних інтелектуалів
про державу можна простежити в античній філософії,
яку активно вивчали в Острозькій та Могилянській
академіях, а також в ренесансній філософії того часу. В
умовах релігійної полеміки довкола Берестейської унії
та активного входження козацтва в політичні процеси ці
уявлення набули яскравого національного забарвлення.
Захарія Копистенський (?–1627) був одним із
найбільш впливових діячів православ’я свого часу.
Активний учасник наукового гуртка Києво–Печерського
монастиря, з 1624 р. архімандрит цього монастиря, він
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є автором кількох полемічних творів, які були широко
відомі в освічених колах суспільства: «Книга о вірі
єдиниій» (1619–1620), «Казанье» (1625), «Омілія»
(1627), а також співпрацював у виданні «Анфологіону»
та «Бесід апостола Павла». Проте, звичайно, вершиною
його творчості є славнозвісна «Палінодія», яка важлива
для української культури вже хоча б тим, що це одні з
перших наукових творів, написаний близькою до живої
розмовною мовою, а також один з перших українських
історичних творів. Серед багатьох інших тем наявні
в «Палінодії» і досить систематично викладені
державницькі ідеї.
В уявленнях українських православних інтелектуалів
про державу ранньомодерної доби наявна певна
структура та деякі спільні уявлення, що випливали з
специфіки національної культури. Оскільки духовенство,
хоча й було активно залученим до політичних процесів,
все ж не брало безпосередньої участі в світському
адмініструванні, в його державній концепції переважали
питання ідеології та міфологічно–сакральні аспекти
державотворення. Так, насамперед церковними діячами
було сформульовано ідею Русі як сакрального простору,
центром якого був Київ, що отримував на додачу до
політичного ще й трансецендентне значення, втілене
в символіці Києва як Другого Єрусалима [14; 15]. В
якості ідеальної держави виводилась заснована на
візантійських традиціях держава–церква як позаста
нове добровільне об’єднання громадян однієї віри
та спільної етнічної культури. Носієм державного
суверенітету виступав в уявленнях церковних діячів
«руський народ», тобто історична спільність людей
на території колишньої Київської Русі, що зберігає
вірність батьківським традиціям культури. Ідеальним
правителем такої держави найчастіше виступає
запозичений з античної філософії «цар–філософ», що на
основі мудрості та моральних якостей дбає про загальне
благо [7]. Ренесансні тенденції внесли в цей проект
деякі зміни, надавши йому більшої демократичності,
внаслідок чого функції світської влади поступово
переходять від аристократії до козацтва, а верховне
правління в сфері духовності зберігає церква.
Захарія Копистенський в своїх уявленнях про
державу був близьким до точки зору своїх сучасників,
проте його концепція відрізняється своєрідністю, а
багато в чому новаторським підходом. Так, в уявленнях
З. Копистенського наявні певні поняття про природне
право людини на свободу, в тому числі й свободу
сповідувати ту віру, яку людина сама бажає. Подібна
точка зору має чітко виражений ренесансний характер,
і науковець її розвиває та поглиблює, підкреслюючи в
якості ознак свобідної людини здатність до самостійного
мислення, освіченість та особисту громадянську свободу
й порівнюючи неосвічену людину з рабом [4, с. 318].
Розробляючи ідею українського народу як носія
суверенітету, З. Копистенський вводить категорію
«народ Роський» [4, с. 314]. Це поняття він трактує як
населення тієї частини слов’янського світу, на якому
колись існувала Київська Русь та яке було просвітлене
Володимровим хрещенням. Цей народ в його розумінні
етнічно споріднений з усіма слов’янами, а літургійно –
з усіма православними. Проте З. Копистенський скоріше
схиляється до етнічного розуміння «народу Роського»
саме як українців та білорусів, не включаючи в це
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поняття росіян. Хоча сучасне йому Московське царство
він в деяких місцях називає «Великою Росією», як це
було прийнято в тодішніх візантійських церковних
та історичних документах, проте прямо говорить,
що митрополія Руська свого часу була перенесена «з
Русі в Москву» [4, с. 1032]. В такому ж етнічному
сенсі розумів український народ і один з сучасників
З. Копистенського Мелетій Смотрицький.
Суверенітет «народу Роського» розуміється З. Копис
тенським не стільки в політичному сенсі, скільки
в особистісному, як свобода та самоцінність, згідно
з ренесансною традицією. Підкреслюючи військову
славу свого народу, його духовні здобутки на ниві
православ’я, філософ одним з перших серед україн
ських православних інтелектуалів робить спробу
обґрунтувати самоцінність української мови, яка
здатна передати повністю зміст Святого Письма [5].
Викладаючи в «Палінодії» історію цього народу,
вчений не жалкує піднесених епітетів, характеризуючи
народ як «славний» та звитяжний в битвах, виводячи
етимологію назви слов’ян від слави. Досить багато
уваги в «Палінодії» приділено місії святих Кирила та
Мефодія до слов’янських народів. З. Копистенський
ревно прагне довести, що святі отці були послані не
Папою Римським, а Константинопольським патріархом.
Причина такої наполегливості в тому, що таким чином
філософ пов’язує в один цивілізаційний простір всі
слов’янські землі, доводячи, що їх справжньою вірою є
православ’я, а отже, Київ має стати духовною столицею,
оскільки лише в ньому збереглась істинна віра [4,
с. 1000, 1033].
Самоусвідомлення нації неможливе без власної
історичної свідомості, уявлення про власну територію
та стратегічних планів на майбутнє, часто пов’язаних із
трансцендентними уявленнями про майбутній «Золотий
вік» (буває, що цей «Золотий вік» переноситься
в минуле або уявляється одночасно в минулому
та майбутньому, пов’язуючись із міфологемою
відродження) [3]. Захарія Копистенський в якості
історичної основи існування «народу Роського», як
і більшість його сучасників із числа православних
інтелектуалів, пропонує ідею Володимирового хрещення
Русі. Проте в «Палінодії» наявна й глибша історична
перспектива – характеризуючи «народ Роський»
як політичне тіло омріяної ним держави, вчений
виводить його витоки від легендарної Сарматії. Ця
політична міфологема була характерною для сучасної
З. Копистенському Речі Посполитої й слугувала
їй обґрунтуванням власної національної історії та
права на політичне панування в Східній Європі [15].
Виводячи, за прийнятою в середньовічній історіографії
традицією, походження слов’ян від біблійного Яфета,
філософ проводить важливу для розуміння його уявлень
про державу генеалогічну лінію «сармати–роси–
слов’яни». Стверджуючи право «народу Роського» на
історичну спадкоємність від Сарматії, автор «Палінодії»
тим самим підкреслює його рівність із поляками.
Яскраво простежується в «Палінодії» й характерна
для історичної свідомості Русі ще від її початків
апостолізація через хрещення Русі апостолом Андрієм –
легенду про відвідання апостолом Київських гір
З. Копистенський наводить вже в перших рядках своєї
оповіді про хрещення [4, с. 966].
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Подібні уявлення були в тому або іншому варіанті
властиві більшості православних інтелектуалів кінця
XVI – початку XVII ст. [8; 13], проте З. Копистенський
вводить важливий для формування ранньомодерної
нації новий елемент. Поряд із історичною традицією
існування «народу Роського», яка характеризується
метафорою «статечність діамантова», вчений говорить
про обов’язок не тільки залишатись вірним традиціям,
але й динамічно розвивати їх. Ця динамічна й активна
жива культура характеризується ним як «статечність
жива» [4, с. 319]. Тобто філософ не лише сумує за
історичним минулим, але й закликає відтворювати й
розвивати його в майбутньому.
Важливою частиною самоусвідомлення нації є
поняття етнічної території. Окреслюючи територію
«народу Роського», З. Копистенський пов’язує між
собою Константинополь та Київ, об’єднуючи таким
чином простір, сакралізований особами апостола
Андрія, імператора Костянтина Великого та князя
Володимира. Таким чином «народ Роський» як ново
створена нація отримує в концепції автора «Палінодії»
власний сакральний простір та трансцендентний вимір –
свого часу цей народ має прийняти разом з Грецією
(тобто всіма православними країнами візантійської
культури) Царство Небесне [4, с. 969]. Центрами цього
простору є православні святині, насамперед місце
розп’яття та воскресіння Христа, могила апостола
Андрія Первозванного, Афонський монастир, Констан
тинополь, а окремим власним центром для Русі є Софія
Київська, збудована Ярославом Мудрим [4, с. 985].
Умовою об’єднання народу на цій території З. Копис
тенським визнається православна віра, заповідана від
предків, церква ж виступає хранителькою цієї віри та
моральним авторитетом в суспільстві.
Важливою ознакою християнського життя спільноти
для З. Копитенського є рівність, яку він обґрунтовує
через рівне сопричастя святих дарів та рівність всіх
перед Богом. Ренесансна по своїй суті ідея рівності в
умовах існування українського народу в Речі Посполитій
набувала політичного звучання як рівність трьох
націй Речі Посполитої – Польщі, Литви та Русі [9].
Саме на цій філософській основі вчений вибудовує
свою полеміку проти першості Папи Римського у
християнському світі, наводячи велику кількість цитат
із Святого Письма про рівність апостолів [4, с. 357].
Підкреслюючи першість Андрія Первозванного серед
апостолів, те, що він передав вчення Христа своєму
братові Петру, нарівні з ним та іншими апостолами
прийняв ключі від Царства Небесного, З. Копистенський
намагається провести ідею про рівність в світському
та вищість в духовному сенсі православної церкви
порівняно з католицькою. Вчений окремо відзначає,
що апостол Андрій проповідував в тих країнах, де
зберігалась грецька мудрість та не було розповсюджено
«Палінодії», а також те, що згідно з отриманим від
самого Христа дорученням цей апостол мав просвітити
землі довкола Чорного моря. Таким чином в «Палінодії»
формулюється концепція особливої місії Русі, чистоти її
православ’я та неперервності християнської традиції від
апостольських часів [4, с. 359].
В творенні національної самосвідомості ранньо
модерних європейських націй важливе місце посідає
окреслення власної історичної місії. Таку місію
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З. Копистенський пропонує для українського народу
як завдання оборони християнської Європи від нападів
невірних [4, с. 1015]. Визнаючи велику роль козацтва
в цьому, він проте не схиляється до визнання за
козацтвом виключного права бути елітою українського
народу, натомість залишаючи цю роль за шляхтою та
духовенством. Скоріше можна сказати, що він бачить
в козацтві новий народ, християнський та відданий
обороні православ’я – тобто поступово приходить до
ідеї окремої ідентичності населення Запоріжжя. Дійсно,
в часи З. Копистенського козацтво мало дещо відмінну
станову ідентичність, поступово й не останнім чином
під впливом православних інтелектуалів приходячи до
усвідомлення своєї ролі національної еліти [9].
Належність Русі в духовному сенсі до Константи
нопольської патріархії З. Копистенський обґрунтовує
багатьма прикладами, в тому числі й хрещенням Ольги
в Константинополі, насамперед з метою заперечити
можливість переходу українських віруючих під владу
Папи Рисмського. Проте подібні намагання мають і
інший зміст – Русь, на думку автора «Палінодії», має
залишатись у власній традиційній культурі, сфор
мованій в руслі візантійської традиції. Збереження
власної культури є запорукою самостановлення нації,
про що також дбає З. Копистенський. Легенду про
вибір віри князем Володимиром З. Копистенський
використовує, як і дехто з його сучасників, для
обґрунтування вільного вибору Руссю своєї релігії,
що було важливим для ренесансної свідомості [4,
с. 976]. Крім того, обставини хрещення та вибору віри
князем Володимиром З. Копистенський осмислює в
провиденційних категоріях, вбачаючи Божий проми
сел в тому, що Русь прийшла до віри саме за посеред
ництва Константинополя, а не Риму. В «Палінодії»
формулюється ідея не стільки політичного, скільки
духовного суверенітету: підкреслюючи вірність «народу
Роського» в політичному сенсі королю Польщі, Копис
тенський наполегливо обстоює право українців зали
шатись при своїй вірі та власній культурі візантійсько–
руської традиції, яка є основою їх самості [4, с. 983].
Водночас Річ Посполита є для нього політичним ідеалом,
який він сміливо переносить на часи Київської Русі, яка
сприймається як «Золотий вік» слов’янської історії [5].
Ідеалом державного устрою для З. Копистенського
є самодержавна монархія за умови, що самодержець
дослухається до церкви та обороняє її від ворогів,
дбає про добробут і благополуччя підданих. В якості
ідеального самодержця він виводить Володимира
Мономаха, підкреслюючи його військові якості,
здатність об’єднати державу та припинити міжусобиці.
Саме з Мономахом він пов’язує «вінець царський»,
переданий Константинопольським імператором (досить
плутано пояснюючи обставини цієї події). Таким
чином метафорично обґрунтовується перехід першості
в християнському світі від Візантії до Русі [5]. В особі
правителя для З. Копистенського важливими ознаками
є спадковість влади, закріплена традицією взаємна
вірність сюзерена та васалів; військова доблесть,
спрямована на захист церкви та оборону благополуччя
власних підданих, та побожність, що проявляється в
тому числі і у визнанні авторитету церкви.
Вищим церковним ієрархам З. Копистенський
відмовляє в самодержавній владі, як в світських, так
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і в церковних питаннях, натомість підкреслюючи їх
рівність між собою та необхідність соборного прийняття
будь–яких важливих рішень [4, с. 651]. Водночас
кожний з ієрархів має всю повноту пастирської влади на
дорученій йому території і зобов’язаний застосовувати
цю владу для покращення духовного життя своєї пастви.
При цьому питання про взаємостосунки церковної та
світської влади З. Копистенський однозначно вирішує на
користь церковної влади, включаючи навіть і найвищих
світських правителів, яким духовний пастир зобов’я
заний вказати на їх помилки, а вони мають дослухатись
до морального авторитету церкви [4, с. 653].
Отже, можна стверджувати, що в творах Захарії
Копистенського, передусім в «Палінодії», викладена
достатньо систематична й струнка концепція суверенної
державності, якою має володіти український народ.
Основою цієї теорії були погляди античних філософів,
ренесансна філософія, філософські традиції Київської
Русі. Водночас погляди З. Копистенського відрізняються
оригінальністю та глибоко закорінені в національній
культурній традиції. Виникнення такої концепції було
відповіддю на потребу ранньомодерної української нації,
яка активно формувалась починаючи з кінця XVI й про
тягом всього XVII ст., у власній самосвідомості. Важ
ливий внесок в формування такої самосвідомості було
здійснено З. Копистенським.
Насамперед, ним було запропоновано ідеологічне
обґрунтування права українського народу на суверенітет,
яке він виводив із історичної традиції та ренесансного
уявлення про свободу людини. В якості історичних
витоків українського народу ним була сформульована
ідея безперервної історичної традиції від часів Великої
Сарматії, що набула трансцендентного сенсу в хрещенні
Русі князем Володимиром. Також З. Копистенським було
окреслено сакральний простір слов’янства як окремої
культурної спільноти, де головними координатами
виступали Константинополь та Київ. Ідея рівноправності
Русі із іншими народами Речі Посполитої обґрун
товувалась філософом на основі первинного хрещення
Русі від апостола Андрія Первозванного та рівності всіх
народів перед Богом.
В якості ідеальної форми державного устрою З. Ко
пистенським стверджувалась станова монархія, але
за умови, що монарх дослухається до морального
авторитету церкви, не шкодує зусиль для оборони
православної віри, дбає про благополуччя підданих та
мир в державі. В таких поглядах яскраво простежується
вплив європейської ренесансної філософії. Важливим
внеском З. Копистенського в розробку державної ідеї була
ідея про обов’язок не лише зберігати віру та культуру
предків, але й активно її розвивати та примножувати.
Стосовно ролі козацтва в державотворенні, З. Копис
тенський не був прихильником однозначного переходу
ролі політичної еліти від шляхти до козацтва, проте
наводив козаків в якості прикладу ревних оборонців віри
та захисників православної спільноти. Важливим внеском
видатного науковця в формулювання ідеї суверенітету
українського народу було визначення його історичної
місії як захисту кордонів християнства від невірних. Ідеї
З. Копистенського мають багато спільного із поглядами
інших православних інтелектуалів на державу та згодом
мали значення для формування самоусвідомлення
ранньомодерної української нації.
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The idea of the sovereignty of the Ukrainian people
in the «Palinodia» of Zachariah Kopystensky
The article is devoted to the analysis of the views of the outstanding Ukrainian
scientist Zakhariah Kopystensky. Here is highlighted his report on the right of the
Ukrainian people for the sovereignty. It was found out that the necessity for the
Ukrainian people of their own statehood was deduced from their national and cultural
uniqueness. It was established that Z. Kopystensky was one of the first scholars
who understood people as an ethnic community and determined their belonging to
the nation on the basis of their own choice. In «Palinodia», an outstanding scientist
created one of the first variants of historical consciousness of the Ukrainians,
outlining its historical origins, ethnic territory and historical mission. The concept
of Z. Kopystensky about the ideal state system, which he imagined as a monarchy,
was explored, but the monarchy on condition of superiority of church authority
over secularism and the duty of the ruler to take care of the goodness of the nation.
Z. Kopystensky ideas had a significant influence on the formation of the early modern
Ukrainian nation.
Keywords: Zakhariah Kopystensky, «Palinodia», Early Modern Nation,
Orthodox Church, Ukrainian people.
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Розвиток міжнародної стандартизації
керування документаційними процесами:
оновлення ISO 15489
Розглянуто процес підготовки й ухвалення нової редакції основоположного
міжнародного стандарту з керування документаційними процесами ISO 15489.
Проаналізовано основні новації ISO 15489–1:2016. Здійснено спробу визначити
його місце в системі стандартів і технічних звітів ISO у сфері керування
документаційними процесами.
Ключові слова: стандартизація, міжнародний стандарт, перегляд,
керування документаційними процесами, ISO 15489–1:2001, ISO 15489–1:2016.

7 квітня 2016 р. Міжнародна організація зі стан
дартизації (ISO) опублікувала нову редакцію першої
частини стандарту ISO 15489 «Інформація та доку
ментація. Керування документаційними процесами.
Концепції і принципи» [14]. Процес перегляду
ISO 15489 та розроблення нової версії стандарту
був тривалим, складним і показовим з точки зору
відображення тих концептуальних термінологічних,
нормативних, технологічних змін, що відбулися у сфері
керування документаційними процесами (далі – КДП) за
останні півтора десятиліття. Ознайомлення з ним, окрім
теоретичного, має й суто практичний інтерес, адже

113

Випуск 123

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

перед членами вітчизняного технічного комітету ТК–
144 «Інформація та документація» постає необхідність
вирішити питання про потребу розробки національного
аналогу оновленої версії ISO 15489.
У роботах вітчизняних дослідників І. Є. Антоненко,
В. В. Бездрабко, С. Г. Кулешова та ін. знайшли широке
висвітлення питання розроблення міжнародного стан
дарту ISO 15489:2001 і його вітчизняного аналога
ДСТУ 4423:2005 [1–3; 8]. Що ж стосується процедури
перегляду ISO 15489, яка тривала майже чотири роки,
то у вітчизняній фаховій літературі лише констатується
факт перегляду без аналізу його перебігу, напрямків
діяльності робочої групи, положень підготовлених
нею проектів стандарту [4; 7]. З огляду на це, метою
авторки даної розвідки є висвітлення історії перегляду
та ухвалення нової редакції ISO 15489, виявлення
зафіксованих у ній новацій і змін.
Усі стандарти ISO періодично (кожні 3–5 років)
проходять процедуру перегляду, під час якої профільні
технічні комітети вирішують, підтвердити стандарт,
скасувати його чи підготувати нову редакцію. Як
відзначають дослідники, перша редакція ISO 15489
виявилася досить успішною, про що свідчить її значне
поширення і тривалий час функціонування в незмінному
вигляді, не дивлячись на динамічні зміни у сфері його
застосування [6, с. 47; 22]. Нові стандарти ISO з КДП,
що з’явилися протягом 2001–2010 рр. [15–17; 21], або ж
доповнювали його, або ж стандартизували нові аспекти
у цій галузі, але в межах ідеології та з детальним
посилання на нього [4, с. 11]. Після невдалої спроби
перегляду в 2006 р. стандарт ISO 15489 був без змін
підтверджений на наступні п’ять років [9]. У 2011 р.
розпочалася чергова процедура перегляду. До березня
2012 р. тривало опитування національних органів зі
стандартизації – членів підкомітету 11 «Архіви/КДП»
профільного технічного комітету 46 «Інформація та
документація» Міжнародної організації зі стандартизації
(далі – ISO/TC 46/SC 11) щодо подальшої долі стандарту.
У той же час, коли тривало опитування, на зустрічі
членів ISO/TC 46/SC 11 у травні 2011 р. у Сіднеї
було ініційовано проект перегляду ISO 15489. Тоді
ж була створена цільова група з представників трьох
країн (Канади, Нової Зеландії, Франції). На наступній
зустрічі у Лондоні в листопаді 2011 р. проект одержав
схвалення. Офіційне ж рішення здійснити перегляд
ISO 15489 було прийнято на черговій зустрічі членів
ISO/TC 46/SC 11, що проходила 7–11 травня 2012 р. у
Берліні. На пленарному засіданні було ухвалено рішення
про скасування підсумків проведеного голосування,
згідно з якими дія обох частин ISO 15489 мала бути
подовжена ще на п’ять років.
Каталізатором такого рішення стала поява у
2011 р. двох перших стандартів нової серії ISO 30300
«Інформація та документація. Системи керування
документами» [18–20], яка встановлює методику комп
лексного підходу до створення та керування доку
ментами, що відповідає цілям і стратегіям організації. З
їх появою дослідники пов’язують початок нового етапу
у діяльності ISO/TC 46, що полягає у створенні єдиної
системи стандартів у сфері КДП, основою і складовою
частиною якої став ISO 15489 [4, с. 14].
Після виходу стандартів серії ISO 30300 у
Міжнародній організації зі стандартизації мало місце
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широке обговорення подальшої долі ISO 15489 –
скасувати чи суттєво доопрацювати, у результаті якого
було ухвалено рішення про підготовку нової редакції
стандарту [5, с. 290–291]. Здійснити перегляд ISO 15489
було доручено робочій групі WG 13 «Перегляд
стандарту ISO 15489–1 і технічного звіту ISO/TR 15489–
2». Координатором нової робочої групи був призначений
Ханс Хофман (Нідерланди), а керівником проекту з
перегляду ISO 15489 стала Кассі Фіндлей (Австралія).
Процес перегляду координувала невелика за
чисельністю редакційна група, до складу якої ввійшли
представники Австралії, Естонії, Канади, США, Франції
та Швеції. Її члени мали вирішити низку ключових
питань, як то: відображення в стандарті сучасного стану
практики КДП, що в значній мірі пов’язана з паперовими
або гібридними документаційними системами, чи
орієнтація на «електронне майбутнє»; поділ стандарту
на частини, їх змістовне наповнення, порядок розробки;
добровільний чи обов’язковий характер стандарту.
Було досягнуто принципової згоди про те, що
ISO 15489 необхідно переглянути з тим, щоб, по–
перше, забезпечити актуальність стандарту в електрон
ному світі та, по–друге, відобразити нову серію
стандартів ISO 30300. Беручи до уваги швидкі зміни
технологічного середовища, редакційна група вирішила,
що оновлений ISO 15489 за своїм характером має бути
випереджальним і відкривати низку можливостей для
КДП в електронному середовищі. Передбачалося, що
стандарт буде розділений на декілька частин, перша
з яких являтиме собою самодостатній документ, що
визначатиме принципи та вимоги до КДП. Також
редакційна група вирішила, що обов’язкової відповід
ності вимагають стандарти системи керування докумен
тами серії ISO 30300, а оновлену версію ISO 15489
рекомендувала, як і раніше, розглядати як добровільний
стандарт, що відображає найкращу практику.
Робоча група з перегляду стандарту вперше
зібралася у червні 2013 р. в Парижі [25]. На зустрічі
було обговорено проект стандарту, підготовлений
редакційною групою, та ухвалено розробити до жовтня
новий проект. Його члени робочої групи одержали
7 листопада 2013 р. Обговорення даного проекту та збір
коментарів і зауважень до нього тривали два місяці.
Нова зустріч WG 13 відбулася 23 січня 2014 р. в Гаазі
[24]. Не дивлячись на те, що новий проект розв’язував
окремі проблемні питання попереднього документа,
він також мав низку «слабких місць», зокрема
конструктивного обговорення й узгодження вимагали
такі ключові питання, як сфера застосування стандарту
(у т.ч. чи повинен стандарт стосуватися архівних
документів), його мета та цільова аудиторія, структура
та ін.; не всюди вдавалося витримати технологічну
нейтральність і єдиний підхід до керування паперовими
й електронними документами; посилання на метадані
не узгоджувалися з іншими стандартами метаданих;
були відсутні посилання на стандарти у сфері КДП,
видані після появи ISO 15489; потребували усунення
невмотивовані дублювання, надмірна деталізація,
заплутані приклади. Загалом редакційна група одержала
169 сторінок тексту коментарів і зауважень від 12 країн –
Австралії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Канади,
Кореї, Німеччини, Нової Зеландії, Росії, США, Франції,
Швеції [24].
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Усього за майже чотири роки редакційною групою
було розроблено 9 проектів, багато з яких пройшли
міжнародне обговорення [22]. У серпні 2015 р. було
підготовлено фінальний проект першої частини
стандарту, у якому були враховані технічні та редакційні
зауваження і пропозиції, що надійшли на попередній
проект нової редакції документа від країн–членів ISO/
TC 46/SC 11 (понад 100 сторінок тексту). За підсумками
голосування фінальний проект було схвалено не менш,
як двома третинами членів ISO.
Міжнародний стандарт ISO 15489–1:2016 визначає
поняття та принципи, на яких мають базуватися підходи
до створення, збирання і керування документами
незалежно від їх структури чи форми, видів ділової
діяльності та технологічних середовищ. Стандарт
містить виклад концепцій і принципів щодо: 1) доку
ментів, їх метаданих і документаційних систем; 2) полі
тик, розподілу обов’язків, а також моніторингу та
навчання, що підтримують ефективне КДП; 3) аналізу
умов ділової діяльності й ідентифікації вимог до
документів, що мають регулярно проводитися; 4) засобів
КДП; 5) процесів створення, збирання і керування
документами [14, р. 1].
Нова редакція ISO 15489–1 відрізняється від
попередньої як за змістом, так і за структурою. Хоча
під час зустрічі в Гаазі (січень 2014 р.) члени WG 13
ухвалили не розглядати порядок розділів у стандарті як
такий, що відображає їх важливість, тим не менше у
процесі розроблення нової версії стандарту він зазнавав
неодноразових змін і викликав жваві дискусії членів
робочої та редакційної груп. Структурно ISO 15489–
1:2016 складається з титульного аркуша, змісту, перед
мови, вступу, назви, дев’яти розділів і бібліографії.
Елементами його основної частини є наступні розділи:
«1. Сфера застосування», «2. Нормативні посилання»,
«3. Терміни та визначення понять», «4. Принципи
керування документами», «5. Документи та докумен
таційні системи», «6. Політика та обов’язки», «7. Аналіз
процесів керування документами та експертиза цінності
документів», «8. Засоби КДП», «9. Процеси створення,
збирання і керування документами» [14, р. ІІІ].
У новій редакції стандарту ISO 15489–1 не
визначено його цільової аудиторії (для порівняння: в
ISO 15489–1:2001 вона була чітко окреслена в розділі
«Сфера застосування»). Таке рішення було ухвалено
робочою групою з огляду на очевидність складу цільової
аудиторії та потенційний інтерес до стандарту з боку
представників інших професій – юристів, фахівців у
галузі ІТ.
Розділ «Нормативні посилання», що має містити
стандарти, обов’язкові для застосування положень
даного документа, в ISO 15489–1:2016 залишився
незаповненим, оскільки стандарт «розроблено як окре
мий ресурс» [14, р. 1]. Посилання на взаємопов’язані
стандарти наведено у розділі «Бібліографія» (загалом –
9 позицій).
Термінологічний розділ нової редакції стандарту,
що містить дефінітивні визначення 19 понять, зазнав
суттєвих змін, зокрема за рахунок узгодження з
термінологією стандартів ISO 30300:2011, ISO 23081–
1:2006, ISO 23081–2:2009 і технічного звіту ISO/
TR 26122:2008. Залишилися незмінними дефініції по
нять «доступ», «знищування», «передавання документів
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до архіву або вилучання їх для знищування», «документ»
(record), «керування документаційними процесами»,
«документаційна система»; дефінітивних змін та
уточнень зазнали поняття «класифікування», «конверту
вання», «метадані для документів», «переміщування»;
подано визначення нових, відсутніх у першій редакції
ISO 15489 і частково запозичених з вищезазначених
стандартів, понять «напрям діяльності», «агент»
«схема класифікації ділової діяльності», «номенклатура
справ», «свідчення», «функція», «схема», «операція»,
«процес роботи». Відповідно 11 термінів, що були
визначені в ISO 15489–1:2001, відсутні в оновленій
редакції стандарту: «відповідальність», «контроль
строків виконання дій з документами», «уповноважена
архівна установа», «система класифікації», «документ»
(document), «індексування», «забезпечення збереже
ності», «реєстрування», «контроль», «передавання».
Уточнення та пояснення значення окремих понять,
що через свою дискусійність не були визначені у
термінологічній частині, знайшли відображення в
інших розділах стандарту. Так, в ISO 15489–1:2016
на позначення автентичних, достовірних, цілісних
і придатних для використання документів введено
поняття «авторитетні документи» [14, р. 4]. На думку
розробників, визнання наявності відмінностей між
авторитетними й іншими документами залишає за
фахівцями у сфері КДП право на керування в цілому
документованою інформацією у якості свідчення про
ділову діяльність [22]. Поняття експертизи цінності
документів, на позначення якого використовується
термін «appraisal», потрактовано з позицій аналітичного
підходу, що передбачає аналіз ділового контексту,
ділової діяльності та ризику і дозволяє вирішувати,
які документи потрібно створити та долучити, поруч
з традиційною роботою з визначення термінів їх
зберігання [14, р. 10].
Нова редакція ISO 15489–1 містить значну кількість
посилань на метадані для КДП. На переконання її
розробників, таке розширення стандарту є необхідним і
виправданим з огляду на те, що електронні документи
не існують без метаданих [22]. Значний акцент у новій
редакції стандарту зроблено на засобах КДП. Якщо у
попередній редакції вони були лише названі у другій
частині стандарту у контексті розгляду документаційних
процесів та їх контролювання, то в ISO 15489–1:2016 їм
присвячено окремий розділ [14, р. 13–16]. У стандарті
визначено й охарактеризовано чотири засоби КДП:
1) схема метаданих для КДП, 2) схеми класифікації
ділової діяльності, 3) правила доступу та одержання
дозволів, 4) номенклатури справ.
К. Фіндлей, аналізуючи основні зміни нової редакції
стандарту, зазначає, що його положення у більшій мірі
враховують особливості КДП в умовах електронного
середовища, при тому що стандарт зберігає свою
технологічну нейтральність і придатний для викорис
тання в паперових і гібридних документаційних
системах [13]. На думку розробників ISO 15489–1:2016,
він залишається основоположним для фахівців з КДП.
Його положення деталізує та розвиває низка інших
стандартів і технічних звітів ISO, що визначають
основні інструменти та методи КДП.
У процесі роботи над новою редакцією ISO 15489
тривали дискусії щодо змісту ISO/TR 15489–2:2001 –
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другої частини стандарту, яка була прийнята одночасно з
першою та містила опис методики реалізації принципів
КДП, визначених в ISO 15489–1:2001. Дехто з фахівців
вважав, що друга частина має залишитися збірником
рекомендацій; дехто – стати своєрідною «картою», що
описує інші, більш детальні, стандарти і керівництва у
сфері КДП; ще одна частина фахівців взагалі називала
її непотрібною [22]. Останні обґрунтовували свою
позицію тим, що на момент появи ISO 15489 не
було жодних інших керівництв з описаних у ньому
підходів, тому існувала об’єктивна потреба у підготовці
додаткового документа – ISO/TR 15489–2:2001. А
оскільки за 15 років, що минули від появи ISO 15489,
ISO/TC 46/SC 11 розробив низку документів, які
охоплювали різні аспекти КДП, перевидавати другу
частину ISO 15489 не потрібно. Натомість усі
наявні лакуни будуть заповнені шляхом підготовки
інших детальних керівництв, у центрі набору яких
перебуватиме нова редакція ISO 15489 [12]. Зокрема на
черговій пленарній зустрічі ISO/TC 46/SC 11 у Пекіні
(червень 2015 р.) було досягнуто домовленості про
проведення робіт за двома напрямками: 1) підготовка
рекомендацій з проектування та впроваджування
документаційних систем і 2) розроблення керівництва
з документаційного аналізу (аналізу ділових процесів
організації з точки зору КДП та експертизи цінності
документів) [22]. Таким чином, не дивлячись на
наявність у назві нової редакції стандарту вказівки на
першу частину, ISO 15489 не буде мати інших частин.
За рішенням пленарної зустрічі ІSO/TC 46/SC 11
у Велінгтоні (Нова Зеландія, 9–13 травня 2016 р.)
19 травня 2016 р. чинність ISO/TR 15489–2:2001 було
скасовано.
Водночас на зустрічі у Велінгтоні було ухвалено
рішення про підготовку технічних специфікацій ISO/
TS 21946 з документаційного аналізу, що будуть
підтримувати стандарт ISO 15489–1:2016. Їх метою
є більш детальне (у порівнянні з ISO 15489–1:2016)
визначення сфери і мети діяльності з проведення
документаційного аналізу; методів аналізу ділового
контексту та ділової діяльності; джерел, що викорис
товуються при визначенні вимог до документів; ризиків
у КДП; засад керування документацією, що створюється
у процесі документаційного аналізу [10]. Згідно з
резолюцією 33–ї зустрічі ІSO/TC 46/SC 11 у Преторії
(ПАР, 22–26 травня 2017 р.) проект ISO/DTS 21964 буде
підготовлено до вересня 2017 р. [23].
Нова редакція стандарту ISO 15489 була презен
тована учасникам XVIII Конгресу Міжнародної ради
архівів, що проходив з 5 по 10 вересня 2016 р. у Сеулі
[11]. Свого часу ухвалена делегатськими зборами
Міжнародної ради архівів на ХХХV Міжнародній
конференції Круглого столу архівів – CITRA рекомен
дація щодо використання міжнародного стандарту
ISO 15489:2001 сприяла розробці й впровадженню
його національних аналогів у багатьох країнах світу [2,
с. 113]. За рік, що минув після схвалення нової редакції
ISO 15489, свої національні версії цього міжнародного
стандарту оновили Австралія (AS ISO 15489–1:2017),
Велика Британія (BS ISO 15489–1:2016), Данія
(DS/ISO 15489–1:2016), Естонія (EVS–ISO 15489–
1:2017), Іспанія (UNE–ISO 15489–1:2016), Литва
(LST ISO 15489–1:2016), Нідерланди (NEN ISO 15489–
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1:2016), Норвегія (NS–ISO 15489–1:2016), Швеція
(SS–ISO 15489–1:2016) та інші країни.
Отже, розроблення нової редакції основоположного
міжнародного стандарту у сфері КДП супроводжувалося
тривалими й жорсткими дискусіями з приводу його
структури, сфери застосування, термінології, ролі та
місця в оновленому комплексі стандартів означеної
сфери. З переважної більшості дискусійних питань
було досягнуто компромісних рішень, не в останню
чергу за рахунок винесення найбільш спірних з них
в інші детальні керівництва з КДП, робота над якими
триває і ведеться в рамках ідеології ISO 15489–1:2016.
Розробникам ISO 15489–1:2016 вдалося зберегти
його технологічну нейтральність і придатність до
застосування у паперовому, гібридному й електронному
середовищах та уникнути радикальних змін, що
балансували між переглядом існуючого стандарту та
розробкою якісно нового. У той же час у ньому знайшли
відображення зміни, що відбулися в сфері КДП за
останні роки, та більш детально висвітлені питання
керування електронними документами.
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До питання про поняття
«національна ідентичність»:
теоретичний аспект
Аналізується поняття національної ідентичності як одного ключових
термінів теорії нації та націоналізму. Зосереджується увага на історіографії
проблематики, зокрема дослідження даного явища українськими науковцями.
Подано етимологію терміну, його розуміння у сучасному науковому просторі.
Порівнюються поняття «національної» та «етнічна» ідентичність,
наводиться їх відмінність. Для ґрунтовного розуміння цього феномену автор
зосереджує увагу інші терміни, що пов’язані з національною ідентичністю,
зокрема національна свідомість і національна ідея. Викладено особливості
дослідження цього феномену, наводяться приклади відомих соціологічних
методик. Зазначено, чому для сучасного українського суспільства є необхідним
дослідження цієї проблематики.
Ключові слова: нація, національна ідентичність, етнічна ідентичність,
національна свідомість, національна ідея.

Вивчення сучасної теорії нації та націоналізму
неможливе без розуміння такого поняття як «націо
нальна ідентичність». Ця дефініція є необхідною
складовою для розуміння сучасних процесів державо
творення, ролі національного фактору у процесі
суспільної консолідації. Окрім того, як вважають
дослідники, проблема ідентичності «для багатьох країн,
у тому числі і України, має ще один вимір – посткому
ністичний, теоретико–методологічний» [10, c. 7].
Дослідження нації є явищем тривалим, але і новим
водночас. Це пояснюється тим, що нація не має чітко
окреслених меж, вона еволюціонує і змінюється, як і
новітня історія загалом. Окрім того, не слід забувати,
що це поняття є міждисциплінарним, тому з розвитком
науки, її поліструктурністю, нації і націоналізм
набувають нового осмислення та узагальнення. Друга
половина ХХ ст. стала періодом активного дослідження
даної теми. Пояснюється це як науковими тенденціями,
так і впливом подій, що змінили не тільки політичну
карту світу, а й породили нові явища та процеси. Сюди
віднесемо і занепад колоніального світу, і руйнування
біполярної системи міжнародних відносин, і процес
демократизації новоутворених країн, чи тих, що відро
дили свою державність.
Ідентичність як теоретичний та практичний феномен
осмислювалась філософами ХХ ст., серед яких М. Гай
деггер, М. Фуко, Е. Еріксон, Ж. Бодріяр, Р. Брубейкер,
Ю. Габермас та ін. Як результат – це поняття стало
невід’ємною частиною розуміння конструктів індиві
дуальної та суспільної свідомості. Наприкінці ХХ ст.
у науковій площині, перш за все історичній, з’явилась
велика кількість ґрунтовних досліджень з теорії нації,
що внесли вагомий внесок у дане проблемне поле. Сюди
слід віднести праці Е. Геллнера, Е. Сміта, Б. Андерсона,
М. Гроха тощо. Ці дослідження поклали не лише
основу новітній науковій думці, вони стали необхідною
умовою для формування сучасних українських наукових
досліджень теорії нації та національної ідентичності.
Як ми знаємо, впродовж існування Радянського
Союзу, будь–що, що пов’язувалось з поняттями «нація»
чи «національний» означувалося як антирадянське і
було темою non–grata. Тому в українському науковому
просторі ця проблематика досліджується лише з
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90–х років ХХ ст. Ліквідація ідеологічних перешкод
дала змогу розширити сфери наукових досліджень, в
тому числі, що стосується теорій націй. Незважаючи
на такий короткий період та багато проблем, з яким
стикнулось українське суспільство, теорія нації
отримала свою рефлексію. Серед відомих українських
дослідників – Я. Грицак, Н. Яковенко, М. Рябчук,
С. Єкельчик, Л. Нагорна, Г. Касьянов, С. Плохій та ін.
Варто відзначити українських дослідників діаспори,
праці яких стали важливою складовою дослідження
національної ідентичності, як–от Р. Шпорлюк. В
цей час в Україні вийшла монографія Г.Касьянова
«Теорії нації і націоналізму» [5], що стала першою
науковою теоретичною розвідкою у даній галузі.
Міждисциплінарний
розвиток
української
науки
і розвиток соціо–гуманітарних дисциплін вивів
дослідження теорії нації на новий рівень протягом
наступних років. Для української науки дане питання
не втрачає актуальності з кількох причин – відносно
недовга
наукова
традиція,
сучасна
українська
нація є молодою і нестійкою, тому такі поняття як
«національна ідентичність» є актуальними і потре
буються осмислення, а події останніх років дають
змогу зрозуміти, що сучасна українська нація лише
формується. Недарма свого часу відомий філософ
Р. Брубейкер зазначив: «Ідентичність» – ключове
поняття у щоденному словнику сучасної політики, і
соціальні аналітики повинні це враховувати» [2, с. 62].
Поняття «національна ідентичність» виходить з
двох дефініцій «нація» та «ідентичність». За словами
дослідниці Л. Нагорної, під ідентичністю «слід
розуміти результат самовизначення людини чи групи
у соціальному сенсі… тобто віднесення себе до тих
чи інших спільнот…» [7, c. 16]. Термін «ідентичність»
розповсюдився в соціо–гуманітарних наук через
психологію, його розуміють як певну «тотожність»
чи «самобутність». Поняття нації пройшло еволюцію,
від співзвуччя з етносом до сприйняття як політично
організованої спільноти. Говорити про те, що існує
єдиновірне визначення нації неможливо, бо цей феномен
настільки складний, що в залежності від ідейних
орієнтирів, сформувалось кілька напрямів дослідження
цього явища. Як зазначив, український вчений Г. Касья
нов, універсальна «вичерпна дефініція нації неможлива
хоча б тому, що в реальності не існує якоїсь ідеальної
нації у вигляді абсолютного феномена» [5, с. 41].
Одне з найбільш практичних визначень дав
свого часу Б. Андерсен, зазначивши, що нація «це
уявлена політична спільнота – при чому уявлена як
генетично обмежена і суверенна» [1, с. 22]. Іншими
словами, під нацією ми розуміємо таку спільноту
людей, що виокремлює себе в певних кордонах, в
сучасному розумінні державних, відчуваючи при
цьому співпричетність до розвитку цієї спільноти з
перспективою на майбутнє.
Таким чином, національна ідентичність – це
складний конструкт, що формується з «багатьох взаємо
пов’язаних компонентів – етнічних, культурних,
територіальних, економічних та політико–юридичних»
[9, с. 24]. У термінологічному апараті української науки
це явище є доволі новим, на світанку незалежності його
важко було зустріти в енциклопедіях чи словниках.
Тим більше, довгий час це явище ототожнювалось
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з поняттям етнічної ідентичності, що є не зовсім
коректним у сучасній термінології.
Етнічна ідентичність є явищем об’єктивним,
тут спрацьовує принцип «батьків не вибирають».
У той же час національна ідентичність спирається,
на усвідомлений вибір і залежить від історичних,
політичних та громадянських цінностей. Процес
усвідомлення є явищем складним та багатогранним,
тому в теорії нації використовуються поняття «маркери
ідентичності» або «ідентитети». Під ними ми розуміємо
ті риси, що притаманні одній нації, і є основними
для розуміння особистої чи групової належності до
окремої нації. Е. Сміт виділяє такі риси, що вказують
на феномен національної ідентичності: «Історична
територія чи рідний край; спільні міфи та історична
пам’ять; спільна громадянська культура; єдині права
та обов’язки для усіх членів суспільства; спільна
економіка, можливість вільно пересуватись у межах
національної території» [9, с. 51]. Загалом, сучасна
наукова традиція виділяє такі джерела ідентичності:
психологічне переконання, що нація існує, бо її
визнають члени суспільства та планують продовжити
спільне існування; спільне історичне минуле, теперішнє
і майбутнє; спільні дії; віра у спільну батьківщину
(територіальний маркер); спільні характеристики –
національна культура, політичні принципи тощо [8].
Як бачимо, національна ідентичність показує рівень
консолідації суспільства та має просторово–символічний
зміст. Помилковим є говорити, що національна
ідентичність є або її немає. Хоча етимологічно це
поняття розуміється як щось довершене, проте
ідентичність змінюється з тим, як розвивається
суспільство. Це довготривалий процес, і яскравим
прикладом цього є часовий зріз українського суспільства
наприкінці ХІХ чи в останньому десятилітті ХХ ст.
Для з’ясування рівня ідентичності націй викорис
товуються різноманітні методики, метою яких є виявити
або ж спільні риси, що консолідують суспільство,
або, наприклад, прослідкувати шкалу національної
чи регіональної ідентичності. Тут використовуються
методи психологічного аналізу, кількісні методи,
соціологічні тощо. Також варто згадати метод М. Куна –
Т. Макпарленда, відомий як «Хто я?», або ж не менш
поширений метод адаптованої шкали вимірювання
ідентичностей М. Сінерелли, модифікована методика
Ф. Джінні тощо [4].
Бачимо, що феномен «національної ідентичності»
є складним конструктом, він відображає особливості
нації як форми колективної свідомості. Національна
ідентичність, як ми зазначали, є не сталою константою,
вона відображає суспільний прогрес і показує
роль націоналізму в сучасному державотворенні.
Сьогодні часто науковці згадують про глобалістичні
тенденції, занепад націоналізму як ідейного руху,
проте ми назвемо це швидше викликом інновацій, ніж
всеохоплюючою тенденцією. Події останніх років,
навпаки, демонструють, що націоналізм розвивається,
хоча деколи проявляється його агресивна форма. Свого
часу, німецький філософ Ю. Габермас зауважив, що
«націоналізм є поняттям на означення саме сучасного
явища культурної інтеграції» [3, с. 51].
Поряд з терміном «національна ідентичність»
у науковій літературі часто зустрічаються поняття
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«національна
ідея»,
«національна
свідомість».
Безперечно, всі ці терміни є основоположними для
розуміння сучасної теорії нації та націоналізму, проте
не слід ототожнювати їх. Під національною ідеєю ми
розуміємо певну духовну основну життєдіяльності
нації, систему координат, яка задає їй цілепокладаючі
орієнтири, а в узагальнюючому вигляді вона містить
відповіді на питання – заради чого живе нація, яким
ціннісним орієнтирам віддає перевагу [6]. Що ж до
дефініції «національна свідомість», то під нею ми
розуміємо явище належності окремої особи до нації,
усвідомлення того, що є частиною цього організму.
Терміни «національна ідентичність» та «національна
свідомість» дуже близькі, проте ідентичність вимі
рюється процесуальністю та відображається у системі
зовнішніх атрибутів, натомість свідомість є вираженням
особистого розуміння співпричетності до певного
суспільства. Спільним для цих понять є те, що вони
демонструють рівень згуртованості певних суспільств, їх
консолідаційний стимул. Деколи в українській науковій
літературі, ми можемо зустріти ототожнення цих понять,
їх синонімізм [5, с. 284].
Таким чином, одним з ключових понять в сучасній
теорії нації є феномен національної ідентичності,
а дослідження цього явища є необхідною умовою
для розуміння сучасних державотворчих процесів, у
тому числі і українських. Національна ідентичність
розуміється як система зв’язків та рис, що формують
консолідаційні чинники з метою формування політично
організованого суспільства. Для українського суспіль
ства вирішення проблем національної ідентичності
є необхідною умовою для завершення формування
процесу новочасного суспільства. Також це потрібно,
щоб унеможливити нові суспільно–ідеологічні кризи,
що несуть за собою непоправні втрати, у тому числі
державно–територіального характеру.
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On the question of the definition of national identity:
the theoretical aspect
The article deals with the definition of national identity as one of the key terms
of nationalism studies. The historiography of the problem is reviewed, especially the
investigations of the Ukrainian scholars. The etymology of the term is analyzed, also
the way it is perceived in contemporary scientific space. The concepts «national»
and «ethnic» identities are compared, the difference between them is shown. In
order to understand completely this phenomena, the author pays attention to the
terms «national idea» and «national consciousness», which are related with identity.
The modes of researching the national identity are counted. As a result, the author
considers why this issue is so important for social sciences.
Keywords: nation, national identity, ethnic identity, national consciousness,
national idea.

***
УДК 94(100):008:524

Перга Т. Ю.,
кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, ДУ «Інститут всесвітньої історії
НАН України» (Україна, Київ),
pergatatiana@gmail.com

Ноосферний підхід до розвитку цивілізації –
нова парадигма?
Досліджуються засади ноосферного підходу до розвитку цивілізації, в
основі якого лежить вчення В. І. Вернадського про ноосферу. Розкривається
його відмінність від формаційної та цивілізаційної теорії розвитку людського
суспільства, технократичного підходу до її періодизації. Ноосферний розвиток
розглядається, як новий більш високий щабель розвитку соціуму. Доводиться,
що його рушійними силами є наукова думка, праця і соціальна організацію
людства. Ноосферна свідомість перетворюється на основу формування
ноосферної цивілізації; її інформаційною домінантою є колективний розум.
У цьому контексті суттєво зростає роль науки. Вводиться поняття
«ноосферного конфлікту», який полягає у протиріччі між матеріальною і
духовною (інтелектуальною) складовими всесвітньо–історичного процесу.
Робиться висновок, що головною тенденцією розвитку ноосферного підходу
наприкінці ХХ ст. – на початку XXI ст. є пошук механізмів збалансування і
гармонізації розвитку людства, що унаочнено у теоріях вичерпання ресурсів
біосфери, коеволюції, сталого розвитку та ін.
Ключові слова: ноосфера, цивілізація, ноосферна свідомість,
В. І. Вернадський, М. М. Мойсеєв, коеволюція, сталий розвиток.

Як показала низка міжнародних самітів зі сталого
розвитку, проведених у 1992, 2002 та 2012 рр., спроби
світової спільноти вирішити екологічні проблеми з
допомогою сучасних технологій не принесли очікуваних
результатів. Для їх розв’язання, перш за все, необхідно
змінити свідомість людей та змістити пріоритети
від економічних до загальнолюдських цінностей. Це
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дозволяє зробити ноосферний підхід до розвитку
цивілізації, який доцільно розглядати як один зі шляхів
виходу зі світової системної кризи, в який людство
опинилося на порозі третього тисячоліття.
У науковому дискурсі для характеристики певного
етапу всесвітньо–історичного процесу використовуються
різні визначення поняття «цивілізація» (А. Фергюссон,
Ф. Бродель, М. Вебер, Е. Дюркгейм, О. Шпенглер,
М. Данилевський, А. Тойнбі та ін.). Найбільш поши
реним є формаційний (К. Маркс, Ф. Енгельс) та
цивілізаційний (О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Сорокін)
підходи до періодизації розвитку людського суспільства.
Х. Дж. Маккіндер, К. Гаусхофер, Н. Спайкмен та ін.
сфокусували увагу на його геополітичному аспекті;
Д. Белл, Й. Масуди, О. Тоффлер – на інформаційному.
Г. Моргентау, Р. Арон, Р. Гілпін розглядали розвиток
соціуму з геополітичних позицій; Л. Гумільов – як етап
у розвитку етносу. Філософ українського походження,
один із засновників Української академії наук, видатний
вчений першої половини ХХ ст. В. І. Вернадський,
розробив вчення про ноосферний розвиток, яке
започаткувало новий напрямок розробки теорії розвитку
цивілізації.
Вивченню теорії ноосфери присвячена широка низка
наукових досліджень як іноземних (М. М. Мойсеєв,
Н. В. Гірусов, Н. В. Жульков, А. П. Казначеєв,
Г. С. Смірнов та ін.), так і вітчизняних (В. Г. Воронкова,
В. В. Мельник, І. П. Кулясов, М. І. Голубець та ін.)
фахівців, однак бракує праць, що розглядають її
«цивілізаційний» аспект. Актуальність його розробки
обумовлена загостренням глобальних проблем, і в
першу чергу – екологічної, що ставлять на порядок
дня завдання пошуку більш збалансованого шляху
розвитку людства у XXI ст. У даній статті ми маємо
намір проаналізувати ноосферний підхід до розвитку
людського суспільства та довести, що його варто
розглядати як новий якісний етап еволюції цивілізації.
Термін «ноосфера» вперше ввів у науковий обіг (у
1927 р.) французький вчений Є. Леруа, який трактував
її як «мислячу» оболонку, яка формується людською
свідомістю. Найбільш повне втілення його теорія
знайшла в розробках П. Тейяр де Шардена, який був
переконаний, що глобальна мережа знань, досліджень і
почуття взаємозалежності людей утворюють ноосферу.
Еволюційний процес він графічно зображував як «конус
простору – часу», в основі якого –множинність і хаос, а
на вершині – точка їх об’єднання в єдине ціле – «точка
Омега».
Проте наукове обґрунтування ноосферного розвитку
пов’язане, в першу чергу, з ім’ям В. І. Вернадського.
На відміну від П. Тейяр де Шардена, він висунув більш
матеріалістичну концепцію ноосфери, існування якої
розглядав, як закономірний процес еволюції біосфери.
Ще у 1920–х рр. вчений почав розробляти теорію про
біосферу як єдину систему Землі, де весь основний хід
геохімічних та енергетичних перетворень визначається
діяльністю живих істот. Теоретичні напрацювання
попередніх століть розглядали більшість процесів, що
міняли в ході геологічного часу вид нашої планети,
як чисто фізичні, хімічні або фізико–хімічні явища.
На думку науковця, єдиним правильним підходом
до біосфери є її розгляд як цілісної глобальної
екологічної системи. Еволюція біосфери відбувається
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у результаті техногенної діяльності людини; вона стає,
за визначенням Вернадського, ноосферою – «сферою
розуму», яка охопить більшу частину Землі – від
глибоких її надр до найвищих шарів атмосфери. Хоча
В. І. Вернадський, не використовує у своїх наукових
працях термін «цивілізація», теорію ноосферного
розвитку можна розглядати, використовуючи цивілі
заційний підхід до періодизації розвитку людського
суспільства. У його вченні мова йде про новий, більш
високий рівень розвитку сучасного суспільства –
«ноосферний», який будується людиною. «Історичний
процес на наших очах корінним чином змінюється.
Вперше в історії людства інтереси народних мас – всіх і
кожного – і вільної думки особистості визначають життя
людства, є мірилом його уявлень про справедливість.
Людство, взяте в цілому, стає могутньою геологічною
силою. І перед ним, перед його думкою і працею
стає питання про перебудову біосфери в інтересах
вільно мислячого людства як єдиного цілого. Це новий
стан біосфери, до якого ми, не помічаючи цього,
наближаємося, і є «ноосфера» [3, с. 21].
У науковому дискурсі XX–XXI ст. прихильники
цивілізаційного підходу пов’язують виникнення і
розвиток цивілізацій з релігійним (А. Тойнбі, А. Вебер)
або культурним чинниками (С. Хантінгтон, Ф. Бродель).
На відміну від них, В. І. Вернадський покладає в
основу розвитку цивілізації (зокрема ноосферного
етапу) перетворюючий вплив на нашу планету такої
форми життя людини, як розумна діяльність. «В останні
тисячоліття спостерігається інтенсивне зростання
впливу однієї видової живої речовини – цивілізованого
людства – на зміну біосфери. Під впливом наукової
думки і людської праці біосфера переходить в новий
стан – в ноосферу» [4, с. 98].
Запропонований В. І. Вернадським підхід до роз
витку соціуму відрізняється від формаційного підходу,
який вважає детермінуючими соціально–економічні
чинники. Однак він не вкладається і у загальноприйняті
рамки цивілізаційного підходу, який бере за основу мову,
історію, релігію, культуру, але не враховує екологічний
чинник. У певному сенсі вчення В. І. Вернадського
опонує і до ідеї антропоцентризму, що лежить в основі
глобально–технократичного підходу до періодизації
історії людського суспільства. Ідеологія технократичного
мислення (Д. Тофлер), спирається на абсолютизацію
ролі техніки і технологій в житті сучасної цивілізації
і недооцінку природної регуляції й еволюції, що є
детермінуючим фактором розвитку системи «соціум–
природа», а також зростаючий вплив людини на
довкілля, який на початку XXI ст. починає формувати
розвиток економіки, технологій і призводить до посту
пової дематеріалізації та гуманізації діяльності.
Беручи до уваги всесвітній характер ноосфери,
можна констатувати, що при розробці своєї теорії
В. І. Вернадський використав глобальний підхід, який
характеризує цивілізацію як етап лінійно–прогресивного
розвитку людства, що становить єдине ціле. Учений
не «локалізує» розвиток цивілізації за географічними,
історичними, етнічними, культурними чи релігійними
ознаками; у всіх народів він відбувається за єдиним
(ноосферним) зразком, що певним чином його
універсуалізує. Доцільність цієї методології підтверд
жується реаліями сучасного розвитку – загострення
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екологічних проблем робить неминучим пошуку кон
сенсусу між державами (яскравий приклад – міжнародні
рішення зі зміни клімату).
Головною перепоною на шляху ноосферного роз
витку є «ноосферний конфлікт», який Г. С. Смирнов
розглядає як протиріччя між матеріальною (еконо
мічною) і духовною (інтелектуальною) складовими
всесвітньо–історичного процесу, що проявляються на
рівнях «природа і суспільство», «біосфера і цивілізація»,
«людина і Всесвіт» [11, с. 215]. Фактично воно є
протиріччям між свідомістю людини і її проявом у
вигляді культури і цивілізації, між рівнем свідомості,
який необхідно досягти і тим, який на даний час вже
досягнуто. Очевидно, що становлення ноосферного
суспільства та ноосферної свідомості людства буде
відбуватися у процесі вирішення вказаного протиріччя.
Вивчаючи наукову і філософську спадщину В. І. Вер
надського, М. М. Мойсеєв й І. Т. Фролов зробили
висновок, що квінтесенцією його вчення про біосферу
і ноосферу є положення про гармонійний розвиток
суспільства і управління організованістю біосфери [8,
с. 39]. В. П. Казначеєв [6, с. 139] додав до цих тверд
жень вчення В. І. Вернадського про автотрофність
людства [1]. Ці закони унаочнюються у таких
тенденціях ноосферного розвитку. Перша представлена
становленням колективного розуму людства, який
забезпечить формування загальнолюдського світогляду
і сприятиме розвитку світової економіки на основі
дотримання екологічного та морального імперативів.
Друга тенденція пов’язана зі зростаючою автотрофністю
людства. Соціальна автотрофность ґрунтується на
освоєнні земної кори та навколоземного космічного
простору, біосферних джерел енергії (сонячної, атомної
та термоядерної та ін.), збільшення використання
яких дозволяє зменшити тиск цивілізації на біосферу
і вирішувати глобальну екологічну проблему. Третя
тенденція полягає у становленні ноосферної лю
дини, адже саме вона вирішує основне протиріччя
ноосферного розвитку і визначає вектор розвитку
цивілізації [5, c. 129]. Як зазначав В. Вернадський
«Біосфера перейде так чи інакше, рано чи пізно
в ноосферу… На певному етапі розвитку людина
вимушена буде взяти на себе відповідальність за
подальшу еволюцію планети, інакше у неї не буде
майбутнього» [1, с. 512].
Еволюція цивілізації – від зародження до розпаду,
відповідно до теорії А. Тойнбі, визначається законом
«Виклик – Відгук», згідно з яким прогрес чи регрес
цивілізації пов’язаний з адекватністю Відгуку регіо
нального соціуму на Виклик історичної ситуації. Якщо
скористатися цим концептуальним підходом до аналізу
теорії ноосферного розвитку, то можна дійти висновку
про зростаючу роль виклику глобальної екологічної
катастрофи, відповіддю на який має стати зростання
ноосферної свідомості і ноосферного інтелекту.
В. І. Вернадський вважав їх засадничими моментами
майбутнього цивілізації. «У геологічній історії біосфери
перед людиною відкривається величезне майбутнє, якщо
воно зрозуміє це і не буде вживати свій розум і свою
працю на самознищення» – писав науковець [2, с. 239].
Учений виділив культурну біогеохімічну енергію як
джерело розвитку людської свідомості та суспільства,
перетворення біосфери в ноосферу.
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Аналіз досліджень теоретичних напрацювань з теорії
біосфери свідчить, що питання ноосферної свідомості
є одним з найголовніших. У сучасному науковому
дискурсі йому приділена велика увага. Зокрема,
М. М. Мойсеєв вказував, що перехід до ноосфери
вимагає появи нової якості людини, тому вчений писав
про нові принципи антропогенезу [10, с. 129]. Він
уважав, що для побудови раціонального суспільства
необхідно розкрити потенціал особистості, створити
умови для її творчого і вільного розвитку, соціальної
захищеності [10, с. 169–170].
Г. С. Смирнов дотримується думки, що «це справжня
єдність екологічної глобальної загальнолюдської куль
турної свідомості цивілізованого людства» [11, с. 134].
Вона формується як «оптимізація та гармонізація рівнів
природного і соціального, природного і штучного,
біосферного і техносферного, духовного і матеріаль
ного» [11, с. 115] та є глобальною планетарною
свідомістю, яка об’єднує людей незалежно від їх
національних, класових, економічних або культурних
відмінностей. Дослідник зазначає, що глобалізація
свідомості на сьогоднішній момент є домінантою інтен
сивного розвитку ноосферного свідомості. Глобальна
ноосферна свідомість є і загальнолюдським свідомістю,
вона є «формою ненасильницького, толерантного,
консенсусного, конвергентного утвердження злагоди в
матеріальному і духовному бутті цивілізації» [11, с. 129].
Отже ноосферна свідомість перетворюється на основу
формування ноосферної цивілізації.
Водночас свідомість тісно пов’язана з відповідаль
ністю людини. А. Печчеї, засновник Римського клубу,
прийшов до висновку, що незважаючи на досягнення
науки і техніки, людина не стала мудрішою в оцінці
своїх потреб і не змогла правильно пристосуватися до
змін, що відбуваються. Тому вона повинна прийняти
відповідальність за себе і свій світ, розвинути здатність
оцінювати результати своїх дій, але статися це може
тільки за рахунок небаченого ще ланцюга подій, які
Печчеї називає «людської революцією» [13, с. 11]. Автор
робить висновок: «Головне – людська особистість, вона
важливіше будь–яких справ і будь–яких ідей, бо всі вони
без людей зовсім нічого не значать» [13, c. 310].
Головну, концептуальну роль у ноосферному роз
витку відіграє інформація. Колективний розум є його
інформаційною домінантою, необхідною умовою
вирішення протиріччя між матеріальним і гуманізацій
ним. М. М. Мойсеєв розумів під колективним розумом
системну властивість, що виникає при об’єднанні
індивідуальних розумів людей [7, с. 134]. У результаті
формується загальне світорозуміння, механізми колек
тивної пам’яті та вироблення колективних рішень
[9, с. 465]. Колективний розум повинен акумулювати
мудрість людства і містити необхідні потенційні
можливості для прийняття рішень. Прообраз загально
людського колективного розуму вчений бачив в
ООН. Розмірковуючи про інформаційне суспільство,
стверджуючи необхідність творення колективного
розуму людства, М. М. Мойсеєв підкреслював, що
перехід суспільства в ноосферу потребує напруження
всіх сил. В епоху ноосфери завдяки розвитку
колективного розуму людство стає частиною єдиного
планетарного організму, виконуючи роль мозкового
центру [9, с. 198]. Аналіз особливостей сучасного
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розвитку розкриває основні перешкоди на шляху
становлення колективного розуму, якими, на наш погляд,
є нерозвиненість ноосферного світогляду, груповий
егоїзм, поширення споживацького ставлення до життя.
У цьому контексті суттєво зростає роль науки.
Вернадський розглядав науку як геологічну й історичну
силу, яка змінює біосферу й життя людства, що збільшує
її роль у розв’язанні глобальних загальнолюдських
проблем і конкретних соціально–економічних завдань.
У цьому проявляється турбота не лише про сучасні, а й
про прийдешні покоління. Логічним висновком багатьох
положень ноосферної концепції є ідея об’єднання
зусиль людства заради свідомого регулювання процесу
творення ноосфери.
Хоча В. І. Вернадський встиг лише в загальних
рисах розробити засади ноосферної концепції розвитку,
він запропонував новий погляд на розвиток сучасної
цивілізації та проблеми, що постають перед людством.
Науковий пошук, що здійснюється в цьому напрямі,
призвів до появи низки концепцій, які розвивають
положення теорії ноосфери. Одним із важливих
аспектів досліджень є її ємність. Становлення постін
дустріального суспільства сприяло розвитку у другій
половині ХХ ст. ідеї Т .Мальтуса про негативний
вплив неконтрольованого зростання народонаселення
на ресурси планети (зокрема він прогнозував голод на
Землі). Російські вчені В. Г. Горшков, В. І. Данілов–
Данільян, К. Я. Кондратьєв обґрунтували теорію
біотичної регуляції і стабілізації навколишнього
середовища, на основі якої був розроблений критерій
екологічної техноємності, що розглядається як межа
стійкості біосфери до антропогенних впливів. Причина
глобальної екологічної кризи згідно до цієї теорії,
полягає у швидкому зростанні народонаселення,
яке перевищує «розумні межі». Учені вказали на
необхідність зниження антропогенного навантаження
на біосферу у 10 разів, запропонувавши пропорційно
зменшити кількість населення планети [12, с. 317].
Співзвучними з цією теорією є і дослідження
Римського клубу. У доповіді «Межі зростання»,
зробленій у 1972 р. під керівництвом Д. Медоуза,
зазначено, що якщо існуючі світові тенденції зростання
населення, обсягів виробництва, виснаження ресурсів
та забруднення довкілля залишаться незмінними, то
приблизно в середині XXI ст. буде досягнута фізична
межа зростання на планеті Земля з подальшим
різким та неконтрольованим зменшенням населення
та економічним занепадом і деградацією екосистем.
Водночас у ній вказано, що зміна свідомості людей,
засвоєння системного мислення сприятиме подоланню
негативних тенденцій і переходу до до стану еко
номічної, соціальної та екологічної стабільності.
Можна стверджувати, що головною тенденцією
розвитку ноосферного підходу наприкінці ХХ ст. – на
початку XXI ст. є пошук механізмів збалансування і
гармонізації розвитку людства. Наприклад, концепція
коеволюції, розроблена М. М. Мойсеєвим, передбачає
узгодження «стратегії природи» і «стратегії розуму»;
вона може відбуватися за умови зміни становлення
суспільства до природи, підкорення суспільства
екологічному імперативу. Збалансувати економічний,
соціальний та екологічний аспекти розвитку намагається
і концепція сталого розвитку. Очевидно, що сталий
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розвиток неможливий без реального просування людства
до ноосфери. Для виживання наше суспільство має
істотно змінити характер своєї діяльності на планеті,
весь спосіб життя. Для цього людство має ставати
дедалі розумнішим, а колективний розум соціуму –
концентруватися насамперед на науці, яка повинна
слугувати інтересам усіх жителів нашої планети,
як сучасних, так і майбутніх поколінь. Ноосферну
цивілізацію варто розглядати, як мету розвитку людства;
шляхом досягнення цієї мети має сталий розвиток.
Отже, теорія ноосферного розвитку є важливим
елементом теорії розвитку цивілізації. Вона розглядає
вплив людини на довкілля як головну рушійну силу
розвитку цивілізації, що є цілком логічним з огляду на
формування глобальної екологічної кризи. Водночас ця
теорія є не лише теоретико–філософською, а і науково–
практичною основою подальшого розвитку цивілізації,
вона дає інструменти гармонізації потреб людського
суспільства з можливостями біосфери і пріоретизації
екологічних цінностей.
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Noospheric approach to the development of civilization –
new paradigm?
The principles of the noosphere approach to the development of civilization,
developed in the theory of V. I. Vernadsky has investigated. Its distinction from the
formation and civilization approaches to the development of human society, and the
technocratic approach to its periodization has shown. Noospheric development has
seen as a new higher level of social development. Its driving forces are the scientific
thought, labor and social organization of mankind. It has proved that noospheric
consciousness becomes the basis for the formation of noosphere civilization, the
collective mind – its information dominant. In this context, the role of science is
significantly increasing. The idea of the «noospheric conflict» which mean the
contradiction between the material and the spiritual (intellectual) components of the
world–historical process is developed. It is concluded that the main tendency of the
development of the noosphere approach at the end of the XX century – the beginning
of the XXI century is the search of mechanisms for balancing and harmonizing
the development of mankind, which is developed in the theories of exhaustion the
biosphere resources, co–evolution, sustainable development etc.
Keywords: noosphere, civilization, noosphere consciousness, V. I. Vernadsky,
M. M. Moyseev, coevolution, sustainable development.
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Фізична культура і спорт
в історіософському дискурсі
Розглядаються проблеми становлення і сучасного розвитку фізкультурно–
спортивного світогляду в якості смислотворчої культурологічної його
цінності як важливого конструкта гуманізації історичного процесу. Мова йде
про необхідність формування привабливого ставлення до спорту та занять
фізичною культурою як необхідної умов формування життєвої позиції молоді.
В контексті «філософії спорту» досліджується проблеми соціальної ролі, яку
на різних історичних етапах відігравав спорт і фізичне виховання в уяві людей
про силу і красу власної тілесності, її змісту та призначення.
Ключові слова: спорт, фізичне виховання, смисл, цінність, історіософія,
фізкультурно–спортивний світогляд.

Людина завжди знаходиться в пошуках смислу
своєї діяльності, чим пояснюються її інтереси, тобто
те, що вона цінує, куди спрямовує, проектує, орієнтує
своє життя. Виникає питання, яке ж в такому разі, несе
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в собі смислове навантаження фізична культура і спорт
в онто – і в філогенезі?
Завдання надзвичайно складне і вимагає широкого
культурно–цивілізаційного огляду, який постійно
здійснюється вченими і філософами і, на жаль, не
завжди спільними зусиллями, що призводить до
відсторонення, а інколи і протистояння в теорії
спорту, теорії фізичного виховання, з одного боку, а з
іншого – в філософії. Філософія спорту має подолати
такий стан, оскільки «онтологічно культура є не чим
іншим, як внесенням в світ смислу, і вже одним цим –
перетворення світу і самозміною суб’єкта культури», бо
на думку відомого російського вченого М. М. Бахтіна,
«вкрай невдалими є спроби визначити культуру через
її «анатомію», структуралізацію на зразок матеріальної
структури, а не в якості специфічного людського
смислового відношення» [2]. Якщо теоретики фізичного
виховання і теоретики спорту констатують їх як частину
цілісної загальної культури, то філософія спорту
розглядає смислову їх взаємодію у органічній єдності
філософського і фізкультурно–спортивного світогляду,
притаманного людині і неподільній, як живій істоті,
особі спортсмена.
В контексті філософії спорту [6] наголосимо,
що спорт і фізичне виховання в нашому варіанті
розглядаються як світоглядно–філософська, а не
виключно наукова (методологічна) проблема. Наука має
обмежений смисл для людини і, як свідчить історія, не
може долати граничні основи її буття, за будь–яких її
намаганнях до передбачення чи прогнозування. Наукові
злети можуть більше шкодити ніж приносити користь,
якщо вони філософсько–світоглядно не осмислені.
Людина сама собі може бути не лише найкращим
порадником, а найлютішим ворогом, якщо вона
нехтує світоглядними цінностями, в даному випадку
фізкультурно–спортивними і зосереджує увагу на
тимчасові дріб’язкові цивілізаційні спокуси оманливого і
підступного комфорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій стосовно
іноваційності поставленої проблеми дозволяє акценту
вати:
а) теоретиками спорту і фізичного виховання сфор
мований достатньо потужний арсенал історичної науки,
яка містить в собі широкий діапазон філософських
роздумів (історіософію) і «знакомит читателя с проис
хождением и распространением в мире средств, форм,
методов, идей и систем физического воспитания и
спорта, существующих в различные периоды челове
ческого общества. История рассматривает физическую
культуру и спорт как органическую часть всей чело
веческой культуры, воспитания и образования людей,
подготовки их к трудовой и военной деятельности» [8,
с. 9].
б) в останній час історична проблематика в фіз
культурно–спортивній науці інтенсивно розвивається
в дослідженнях, присвячених становленню і функціо
нуванню різних громадських, спортивних організацій
і товариств, творчій діяльності окремих видатних
спортсменів і спортивних діячів, зокрема МОК, МСО.
При цьому значно посилюється у висновках вчених
цивілізаційно–культурологічна значущість спорту, його
вплив на стан загальної культури кожного суспільства
та історико–глобалістському масштабі і у ціннісно–

124

Гілея

смисловому впливі на життєдіяльність сучасної
особистості. Н. Є. Пангелова пише: «Фізичну культуру
можна визначити як сукупність досягнень суспільства
у створенні і раціональному використанні спеціальних
засобів, методів і умов цілеспрямованого фізичного та
духовного удосконалення людини» [12, с. 11].
в) видатною подією у вітчизняному та світовому
історико–спортивному наукознавстві є 2–х т. видання
«Олимпийский спорт» під редакцією В. М. Платонова,
М. М. Булатової, С. Н. Бубки, в якому докладно і
всебічно обґрунтовано і проаналізовано періодизацію
олімпійського руху від його зародження, розвитку і
занепаду до сучасності в контексті соціально–полі
тичних і економічних подій і по суті сформульовано
гуманістичний смисл його історіософії. «В современном
олимпийском движении спортивная, воспитательная и
образовательные стороны теснейшим образом перепле
лись с социально–философскими, экономическими
и политическими реалиями, что сделало его универ
сальным явлением…» [11, с. 9]. Невідкладним завдан
ням постає соціально–педагогічна проблема «сделать
спорт вдохновением для молодых людей с тем, чтобы
они осознали его значимость в своей жизни», – сказав
у вітальному слові з цього приводу президент МОК Жак
Рогге [там само, с. 8].
г) посилюється активізація молодих вчених–істо
риків, що розширює діапазон культурно–смислової
інтерпретації попередніх та сучасних ціннісних
орієнтацій людей на спорт, культуру фізичної тілес
ності, досвіду громадського піднесення фізичної
вправності людей до ідеологічного узагальнення їх
смислу як соціокультурних феноменів. Зокрема, в
роботах Г. М. Артюхова, С. Н. Бубки, О. Дьоміної,
С. П. Козіброцького, О. Т. Литвина, О. О. Лях–
Породько, В. В. Файдевича та ін. приділяється увага
державно–організаційній ролі спорту, громадських
фізкультурних товариств і рухів з точки зори їх
історико–філософського культурологічного осмислення.
Ю. А. Тимошенко в історичних студіях пише про азарт,
з яким долали спортсмени в післявоєнні роки «величезні
труднощі: бідність, брак найнеобхіднішого, відсутність
інвентарю – аби займатись улюбленою справою» [15].
Хоча у всіх названих напрямках історичної гума
нітарної складової фізкультурно–спортивної науки в
тій чи іншій мірі присутній історіософський компонент,
все–таки спеціальних досліджень з цієї тематики
в Україні поки що автору не відомі. В російській
літературі в останній час подібні розвідки здійснили
Валерій Штейнбах, Олексій Киласов. Про смислову
взаємодію спорту і загальної культури йдеться також в
окремих монографічних і дисертаційних філософських
роботах. Так, В. Б. Барабанова (Москва), говорячи
про «різнобічні модифікації спортивної свідомості і
практики, базових ціннісно–нормативних структур
спорту», ставить завдання «звернуться до їх глибинних
смислових каркасів, тобто виявити ті культурологічні
смисли, проекцією котрих є спорт. Потрібно розглянути
базові категоріальні і світоглядні засади спорту [1].
Ю. Н. Мазов (Уфа) стверджує: «Спорт унікальне
смислове і духовне явище. Смисл спорту є нерозумне
поєднання духовної і тілесної сторін буття. Спортсмен
«думає» всім тілом, поєднує думку і почуття. Спортивне
дійство – це якась тілесна інтенціональність, своєрідна
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«пісня серця» [10]. Тим паче, дослідники говорять, що
«класична теорія спорту, що зародилася в 50–60–х рр.
як теорія спортивного тренування, до нашого часу так
і не змогла вийти за рамки педагогічної теорії побудови
тренувального процесу» [13].
Отже, для подолання негативних явищ у ставленні
різних категорій населення до спорту і фізичної
культури необхідно розглянути в контексті їх сучасного
філософського виразу у співвідношені понять «куль
тури», «цінності» і «смислу».
Слово «смисл» в етимологічному значенні тлума
читься в трьох ракурсах: 1) уявлення, 2) внутрішнього
змісту, 3) призначення [14, с. 813].
Мета дослідження: конспективно показати процес
формування культурно – історичної цінності фізичної
культури і спорту з давніх часів і до наших днів
«Будь яка жива особа є так чи інакше міф», – вираз
знаменитого російського вченого А. Ф. Лосєва може
бути відправним положенням в розумінні міфологічної
сутності спорту на рівні його повсякденного сприйняття
у вигляді образної уяви [9, с. 90].
Спорт – започатково міфологічний за своїм смислом,
оскільки створює тілесний образ людини як зразок
для наслідування і концентровано відображає весь
апофеоз досягнутої матеріальної і духовної культури.
Фізичне виховання має інше смислове навантаження –
корегування співрозміненості людської тілесності, яка
постійно порушується в процесі життя і відновлюються
завдяки застосування науково–виваженої методики
рухової активності. За радянських часів гімнастика, що
становила основу «фізкультури», не ототожнювалася
зі спортом. Відповідні підручники підкреслювали:
«Якщо в спорті та іграх вправи запозичені із життя, то
в гімнастиці вони як правило підібрані спеціально, щоб
можливо точніше впливати на людину. Якщо в будь–
якому виді спорту використовується відносно вузьке
коло фізичних вправ, то в гімнастиці кількість вправ
буквально не піддається обліку» [5, с. 4].
Спільним для спорту і фізичного виховання була
їх спрямованість на розвиток культури фізичної
тілесності людини, але вони по–різному символізували
її в суперечливому, не прямолінійному культурно–
цивілізаційному процесі. В залежності від визначення
місця і ролі людини в історії, а саме: розглядалась
вона як засіб чи як її мета, суспільним ідеалом та
смисловою цінністю ставав або спорт, або гімнастичне
фізичне виховання, яке з древніх часів знаменувало
тілесну і духовну єдність людини з природою,
цілісність природного і духовного універсіуму і мало
космогонічний смисл.
З того часу як культура здобувала цивілізаційні
форми, наслідком було поглиблення розриву органічної
єдності людини з природою, обтяжування внутрішньої
духовної і тілесної узгодженості організму людини. У
філософії зміст логіки цього процесу складає боротьба
за здатність до виживання, збереження соціуму як умови
людського існування, а тому спорт і фізичне виховання
виконували різновекторні соціальні призначення: спорт
містифікується із силою, а гімнастика символізується із
красою. Спорт – це цивілізоване обрядове жертвопри
ношення здоров’я людей, а гімнастика – є опікування
про гармонійність і рівномірність, міфологічну доціль
ність людського організму і його окремих частин.
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Олімпійські ігри древньої Греції заклали фундамент
спортивного руху у всіх його наукових вимірах і
культурологічних смислах. Гра – це культурно–
антропологічний атрибут, який відображає в тілі
людини гру стихійних сил природи і стверджує її
універсальну цілісність. Агоністика пронизує всі сфери
життєдіяльності греків – філософію, поетику, риторику,
маєвтику, математику, політику тощо. Навіть криваве
гладіаторство також називалося грою.
Агон – запозичений. як і всі інші проекції з
попередньої культури, де більше була виражена гра,
а змагальність не була яскраво виражена, оскільки
родове мислення не сприймало індивідуального як
відокремленого «Я». Вигнанці довели гру до крайнощів
протистояння і вважали. що всякого роду змагання під
час яких учасники виділялися своїми досягненнями
є однією з форм улесливого ставлення до богів.
Тобто, змагання відбувалося перед антропоморфними
персоналіями пантеїстичної релігії. «Дух соревнования,
борьбы. агонистики, без которого нельзя понять весь
уклад жизни древней Еллады, находила оправдание
уже в мифах, ведь и олимпийским богам и богиням
не чужды были соперничество, состязания», – пише
Л. Винничук [4, с. 397].
Агон – це грайливо–змагальний спосіб виживання
вигнанців із других поселень та стиль думки й
поведінки кожного із них, боротьба за власний
«статус–кво» ображеного і приниженого «Ego». А тому
наукові суперечки, які періодично виникають щодо
гри і змагальності, як сутнісних рис спорту, не мають
підстав. Які б історичні перипетії не супроводжували
в подальшому Олімпійські ігри, не заперечним фактом
залишається те, що саме вони, а не якісь інші види
діяльності вирішили національну трагедію греків
у формуванні їх етносу і знаменували з допомогою
філософії та інших культурологічних чинників стверд
ження західноєвропейської цивілізації. До того ж,
почасти давньогрецькі філософи зневажливо ставились
до спортивних змагань, які на їх думку завдавали шкоди
моральному розвитку молоді.
Як відомо, філософ Ксенофан, учень Піфагора,
заявляв: «Фізична досконалість кулачних бійців, п’яти
борців, атлетів не дає державі хороших законів, а тому
«до́лжно» в першу чергу піклуватись про. виховання
мудрості» [7, с. 79]. Сенека вважав, що видовища,
якими супроводжувались змагання, «згубні для добрих
норовів», оскільки вони приносять насолоду, а «через
наслаждения еще легче прокрадываются к нам пороки».
В той же час знаменитий стоїк пропагував помірність
гімнастичних вправ (Сенека. Моральные письма к
Луцылию).
На фоні політичної, інтелектуальної та військової
кризи, яка виникла у V ст. до н.е., греки почали з
підозрою ставитись до «книжної освіченості» і шукати
інших символів доброчинності. Бог, на їх думку,
недоброзичливо ставиться до них за агресивність
і кинув їх напризволяще, але й в тих історичних
умовах позбутися войовничого духу за допомогою
культивування однієї зухвалої фізичної сили не могли.
Необхідні були інші атрибути єднання, що принесло
б стабільність. Кінік Антисфен вважав, що багатство,
як ознака щастя аристократів, і здоров’я, що закріп
лювалося гімнастикою позбавлено всякої цінності.
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Мудрість, як надзвичайна ознака грека, втрачала ореол
святості. Ані сила, ані мудрість греку не приносять
успіху та щастя в житті. В популярній трагедії Еврипіда
«Медея» звучить характерна для того часу патетика: «Не
следует здравомыслящему человеку воспитывать своих
детей чересчур мудрыми, так как, кроме имеющейся
у них праздности, они становятся предметом зависти
граждан» (Еврипид, Медея, 294–297).
За беззаперечною порадою Дельфійського оракула,
до якого звернувся Іфіт, цар невеличкого полісу Елліди,
на території котрого знаходилась найбільша гірська
вершина Олімпія, започаткував Олімпійські ігри,
які були догідливі богам. Оливкова пальма – символ
праці та олімпійський вогонь – символ життя, що
були атрибутикою Панелінських ігор, в кінці кінців
угамував нескінченні і жорстокі войовничі родоплемінні
пристрасті. «Можно было бы исписать еще немало
страниц, передавая различные версии появления
Олимпийских игр, но все эти версии, чаще всего
мифологического происхождения» [16, с. 6].
Спорт, від древніх Олімпійських ігор до нашого
часу, пройшов великий і тяжкий шлях свого розвитку,
знає час піднесення і занепаду, але він завжди
символізує не легкі і підступні, криваві та героїчні
терени незавершеності людського буття. Сходження на
Олімп уподібнюється сходженню на Голгофу, в чому
проектується його культурологічний смисл.
Звідси – різко полярні оцінки з боку філософів
супроводжують всю історію спортивних ігор, змагань,
починаючи зі стародавньої агоністики і до наших
днів. Сократ, наприклад, не без іронії та заздрості
перед винесенням смертельного вироку за розбещення
молоді і божественну претензійність нарікав, що
на його честь «варто було б дати такий урочистий
обід, який влаштовується переможцям Олімпійських
ігор», а не карати за вільнодумство. Але як не дивно
долі філософів та олімпійських чемпіонів почасти
не тільки перепліталися, але й були схожі одна на
одну своєю сміливістю, жертовністю, трагічністю,
шанобливістю, їх уславленнями та падіннями. Подей
кують, що Піфагор, Платон, Геракліт теж були
олімпійськими чемпіонами, хоча цьому не має історич
них підтверджень, бо в часі їх життя і творчості не
співпадають».
Висновки. Не вдаючись до історичних подробиць
в даному контексті підсумуємо, що міфологічний
смисл спорту двоякий. З одного боку, він виходить
із синкретичної культури філософсько–релігійного
світосприйняття людської тілесності, де цілісність
духовного і тілесного досягалася певними фізичними
вправами, що дозволяють людині пізнати свою карму,
знайти стан самоозарению, знайти вищий екстаз
в нірвані, в самозреченні, в злитті з Брахманом.
Китайський даосизм продовжує давню традицію
повчаннями індивідуального «де» знаходження шляху
до всезагальної гармонії світу. З іншого, спорт усоблює
жертвенну героїзацію людського буття, яке всупереч
природній організації, здійснює виклик творцю щодо
завершеності фізичної побудови організму людини
і закликає до виходу за межі існуючого. Сила духу,
яким наділений спортсмен, будоражить тілесну земну
істоту, не дає їй спокою, захоплює перспективою,
в якій проектується нескінченне життя. Спортсмен
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має завжди находитись в ореолі слави як носій такої
трансцендентальної ідеї, адже лише релігія дає людині
надію на вічне життя.
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Physical culture and sports in the historiosophical discourse
The article deals with the problems of the formation and modern development
of the physical culture and sports worldview as a meaningful cultural value of it as
an important construct for the humanization of the historical process. We are talking
about the need to form an attractive attitude to sports and physical education as a
necessary condition for the formation of the youth’s life position. In the context of
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and beauty of one’s body, its content and purpose.
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Лист Й. Сталіна до редакції журналу
«Пролетарська революція»:
контекст, зміст, наслідки
Досліджується одна з найбільш відомих публікацій Й. Сталіна – його лист
до редакції журналу «Пролетарська революція» під назвою «Про деякі питання
історії більшовизму». Автор вивчає обставини появи листа, аналізує його
зміст і реакцію на нього радянських істориків. Незважаючи на емоційність
листа, його зміст був чітко підпорядкований політичним цілям Й. Сталіна і
його планам на історичну науку. Агресивно захищаючи безгрішність В. Леніна,
як «справжнього більшовика», він дав зрозуміти, що і критика нового
«вождя» є також неприпустимою. Використання таких висловів, як «гнилий
лібералізм» на адресу редакцій і «троцькістський контрабандист» на адресу
істориків змусило і тих і інших переглянути принципи своєї роботи і значно
з більшою увагою ставитися до виступів і публікацій найвищого партійного
керівництва. Публікація листа у сукупності з іншими заходами Центрального
комітету партії призвела до того, що керівництво написанням найважливіших
історичних праць перейшло безпосередньо до Й. Сталіна і його оточення.
Ключові слова: Й. Сталін, Е. Ярославський, сталінізм, історики,
історична політика.

Державна політика у галузі історичної науки в СРСР
у період сталінізму залишається одним з найбільш
цікавих об’єктів дослідження у пострадянській історіо
графії. На думку англійського вченого Леонарда
Шапіро, висловлену ним у праці «Комуністична партія
Радянського Союзу» ще в 1960 році, найважливішим
досягненням Сталіна у встановленні контролю над
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думками було захоплення історіографії партії [18,
с. 656]. Поворотним моментом, що ознаменував оста
точне утвердження диктатури на «історичному фронті»
стала публікація листа Й. Сталіна до редакції журналу
«Пролетарська революція» під заголовком «Про деякі
питання історії більшовизму» [15].
Науково обґрунтована оцінка цієї публікації,
вільна від політико–ідеологічних умовностей стала
можливою на теренах Радянського Союзу тільки
наприкінці 80–х – на початку 90–х років ХХ ст. Значний
вклад у розробку цього питання здійснили радянські
історики А. Алаторцева у статті «Радянська історична
наука на зламі 20–30–х років» [1] та В. Дунаєвський
у статті «Про лист Сталіна до редакції журналу
«Пролетарська революція» і його вплив на науку і
долі людей» [3]. Обидві праці, опубліковані у збірнику
«Історія і сталінізм», зберігають свою наукову цінність
і до сьогодні, так само, як актуальними в цілому
залишаються і дані їх авторами оцінки впливу листа на
історичну науку.
Однак вони дали лише початок дослідженням у цій
сфері. За останнє десятиліття була здійснена чимала
робота з опрацювання значної кількості архівних
матеріалів, які дозволяють значно глибше вивчити
контекст листа і прослідкувати за процесами, які
відбувалися за межами уже відомих офіційних промов
і публікацій. Варто відзначити вагомий вклад укладача
збірників документів «Й. В. Сталін. Історична ідеологія
в СРСР у 1920–1950 роки: Переписка з істориками,
статті і нотатки з історії, стенограми виступів» [12] і
(спільно з Д. Бранденбергером) ««Короткий курс історії
ВКП(б)». Текст і його історія» [6], які окрім самих
документів включають в себе змістовні і досить об’ємні
коментарі науковця. Цікавим також для нас є науково–
дослідний проект Російського державного гуманітарного
університету «Історична наука і партійно–державна
ідеологія в епоху сталінізму. 1929–1953 рр.». У рамках
нього, крім окремих статей студентів і аспірантів, була
видана монографія А. Юрганова «Російська національна
держава: Життєвий світ істориків епохи сталінізму»
[20], у якій на основі численних архівних матеріалів
відображена взаємодія істориків і влади.
Як правило, під час висвітлення листа Сталіна до
редакції журналу «Пролетарська революція» і пов’я
заних з ним подій, дослідники звертають увагу на
тон листа і на його довгострокові наслідки, а саме
«проробку» окремих істориків і їх репресії у наступні
роки. У той же час змісту листа не приділяється
достатньо уваги. Мета статті – більш детально
розглянути зміст цього важливого документу, проана
лізувати його основні акценти і таким чином набли
зитися до розуміння причин і цілей його публікації.
Період кінця 20–х – початку 30–х років ХХ ст.
характеризується становленням культу особистості
Сталіна, утвердженням його влади і сталінської моделі
взаємодії влади з творчою та науковою інтелігенцією.
Одночасно з витісненням свого останнього крупного
політичного опонента в боротьбі за владу – Бухаріна,
Сталін почав реалізовувати власну лінію державного
будівництва, одним з ключових елементів якої було
посилення адміністративного, а нерідко і силового
тиску на категорії населення, задіяні у різних сферах
суспільного і економічного життя країни з метою
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встановлення тоталітарного державного контролю над
ними.
Генсек навіть намагався теоретично обґрунтувати
посилення держави, яка у працях класиків марксизму
поставала у якості знаряддя експлуатації. Виступаючи
на XVI з’їзді ВКП(б) 27 червня 1930 року, Сталін
оголосив свою формулу: «Вищий розвиток державної
влади з метою підготовки умов для відмирання
державної влади» [16, с. 235–373].
Ф. Енгельс вважав, що пролетаріат тимчасово
потребує держави «не в інтересах свободи, а в
інтересах придушення своїх противників, а коли стає
можливим говорити про свободу, тоді держава, як
така, перестає існувати» [19, с. 5]. Таким чином, не
тільки з теоретичних міркувань, але, в першу чергу, з
практичних, для посилення державної влади Сталіну
була необхідна «класова боротьба». 9 липня 1928 року,
виступаючи на пленумі ЦК він висунув тезу, яка стала
однією з основоположних у сталінізмі, – класова
боротьба неминуче загострюється з просуванням країни
до соціалізму [14, с. 171–172].
«Класова боротьба» стала неодмінним елементом
«культурної революції», у ході якої на межі 20–х –
30–х років було репресовано чимало представників
«старої інтелігенції», що стало значним ударом по всій
історичній науці Радянського Союзу. Мова йде не тільки
про відому «Академічну справу», сфабриковану ОДПУ
проти істориків Академії наук СРСР, але й аналогічні
справи в Українській та Білоруській республіках.
Однак досить швидко стало зрозумілим, що
ці заходи не дали потрібного результату, а саме
встановлення безумовного контролю на цій «ділянці
ідеологічного фронту». Справа в тому, що марксистські
історики на чолі з М. Покровським вели запеклу
боротьбу проти своїх колег з Академії наук упродовж
усіх 20–х років. Після усунення своїх непримиренних
ворогів і головних конкурентів, новоспечені «червоні
професори» нарешті стали монополістами у своїй сфері.
Таке значне посилення позицій марксистських істориків
аж ніяк не було вигідним для Й. Сталіна, у якого були
свої плани щодо історичної науки. Тому необхідно
було здійснити ще один удар, спрямований цього разу
безпосередньо на істориків–марксистів.
Таким ударом став відомий лист Сталіна до редакції
журналу «Пролетарська революція», опублікований
у 6 номері цього журналу в 1931 році. Приводом для
написання листа стала стаття А. Слуцького під назвою
«Більшовики про німецьку соціал–демократію в період
її передвоєнної кризи» [11], видана також у 6 номері
цього журналу роком раніше. Обрана автором тема, хоча
з точки зору сучасного дослідника може здатися досить
нішевою, в час публікації статті була значно більш
актуальною. Взагалі, будь–які питання історії партії
набули надзвичайної гостроти в період боротьби за
владу. І хоча станом на 1930 рік Й. Сталіну уже вдалося
закріпити за собою статус безумовного лідера партії,
спроектувати це лідерство в минуле вустами радянських
істориків він ще не встиг, тому щонайменше для нього
історія партії залишалася питанням вельми чутливим.
Зміст роботи А. Слуцького викликав деяке
занепокоєння редакції, адже стаття була опублікована
як дискусійна, але в цілому був витриманий в дусі
радянської історіографії 20–х років. Хоча автор і зробив
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висновок про «деяку недооцінку Леніним центристської
небезпеки в німецькій партії до війни», в цілому
висловлювався про нього вкрай позитивно, відзначаючи
його геніальність. Таким чином, фігура Леніна,
хоч і була в значній мірі оточена пієтетом, у статті
А. Слуцького ще не наділена ореолом безгрішності.
Цікаво, як автор критикує Г. Зінов’єва за те що до
А. Бебеля у нього «немає критичного відношення: це –
незаперечний авторитет, який веде партію правильним
шляхом» [11].
Загалом же стаття складається з критичного
аналізу висловлювань, що характеризують взаємини
найбільш
впливових
німецьких
і
російських
теоретиків робітничого руху: А. Бебеля, К. Лібкнехта,
К. Каутського, Р. Люксимбург, Г. Плеханова, В. Леніна,
К. Радека, Г. Зінов’єва. Згадується і Л. Троцький. Сталін
же не згадується у статті жодного разу, що з наукової
точки зору цілком природньо, однак з політичної – ще
раз підкреслювало відсутність у нього якої–небудь
значущої ваги у російському, а тим паче, міжнародному
соціалістичному русі.
Сьогодні важко сказати напевне, чи було це однією
з причин крайнього обурення генсека. Однак якщо
взяти до уваги те, що він якраз у ці роки активно
працював над утвердженням свого статусу головного
теоретика партії, така стаття була для нього щонай
менше невчасною. На це вказує і незадоволення
Й. Сталіна, викликане прагненням редакції вести
подальшу розробку «всього кола проблем, пов’язаних
з відносинами більшовиків з довоєнним II Інтернаціо
налом» [15, с. 85].
Проаналізувавши зміст листа Й. Сталіна ми можемо
з більшою впевненістю говорити про інші причини його
різкої реакції, а також про те, якого ефекту він намагався
досягнути.
Перше, на що зверне увагу читач листа і що на
перший погляд складає основний його зміст – це захист
Й. Сталіним ім’я В. Леніна. Він розкриває наступний хід
своїх міркувань: якщо В. Ленін недооцінював небезпеку
опортунізму, то він не вів непримириму боротьбу з
опортунізмом, а якщо він не вів такої боротьби, то
він не був «справжнім більшовиком». Таким чином
А. Слуцький був звинувачений у тому, чого він навіть
не мав наміру робити, а саме, як не парадоксально, у
запереченні більшовизму В. Леніна. Чи варто й казати,
що визначення «справжній більшовик» не має під
собою жодного наукового підґрунтя, а несе виключно
політичний зміст.
Сталін був одним з тих, хто сприяв утвердженню
культу Леніна ще у 20–ті роки і тоді ж навчився
напрочуд вміло використовувати цей культ у своїх
політичних цілях. Посилання на авторитет В. Леніна
постійно з’являються у його роботах і виступах чи то
для атаки на політичних опонентів, чи для доведення
правильності своєї позиції з того чи іншого питання.
Генеральний секретар завжди підкреслював, що
він – вірний учень Леніна, основні його теоретичні
доробки – курс лекцій «Про основи ленінізму» і робота
«До питань ленінізму» були включені в збірник з такою
ж характерною назвою – «Питання ленінізму». Дуже
показовою була масштабна кампанія, що проводилася
у друці з нагоди 50–річчя Й. Сталіна, і ознаменувала
початок епохи культу особистості. Основний зміст
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кампанії полягав у позиціонуванні Сталіна як «кращого
ленінця» і наступника В. Леніна на посту вождя партії.
Таким чином, підтримання культу Леніна і підне
сення його особи до статусу бездоганного лідера і
генія здійснювалося Й. Сталіним з головною метою:
перенесення цього статусу власне на себе, як
«кращого учня» Леніна і нового вождя. Повертаючись
до визначення «справжній більшовик», не важко
здогадатися, хто в першу чергу претендував на таке
звання серед живих на той час партійців.
Й. Сталін не ставить перед собою мету вступити у
наукову дискусію з А. Слуцьким, та й звертається він не
до автора статті, а до редакції журналу, прямо вказуючи
на недопустимість будь–яких дискусій з останнім:
«Ви беретеся дискутувати проти цієї нісенітниці [рос.
галиматьи], проти цього шахрайського крючкотворства.
Але що тут власне дискусійного? Хіба не ясно і так,
що розмовами про документи Слуцький намагається
прикрити убозтво і фальш своєї так званої установки?»
[15, c. 95].
Для нас тут цікавою є не тільки стилістика і манера
автора листа, але і його неприховане презирство до
традиційних методів роботи історика, зокрема, роботи з
джерелами. Він заявляє: «Хто ж, крім архівних щурів,
не розуміє, що партії і лідерів треба перевіряти по їх
справах, перш за все, а не тільки по їх деклараціях?»
[15, с. 96]. Натомість пропонує, за його словами, «більш
надійний метод» перевірки більшовиків за їх справами.
Саме цей метод, за переконанням Й. Сталіна, повинен
був стати основою статті, а не «метод копання в
випадково підібраних паперах» [15, с. 97].
Замість того, щоб спростовувати ті чи інші
положення статті А. Слуцького, Й. Сталін значну
частину листа присвятив висвітленню власного
розуміння зазначеної теми, додаючи сюжети, які сам
вважав гідними уваги. Незважаючи на політичний тон
листа, його автор формально аж ніяк не відмовлявся від
істини, натомість зробивши спробу її монополізувати.
З цією метою він використав нехарактерний і по суті
чужий для історичної науки термін «аксіома». Так,
«аксіомою», наприклад, тепер необхідно було вважати
те, що ленінізм виріс в безжальній боротьбі проти
опортунізму Каутського і Троцького. Свій екскурс в
історію партії генсек супроводжує фразами про «всім
відомі» факти, оцінки, документи, тощо, в цілому
створюючи враження про безапеляційність власних
доводів.
Й. Сталін чітко дав зрозуміти, що опублікований
лист виходить далеко за рамки обговорення одиничної
праці і має принципове значення для радянської
історичної науки як такої. Він декілька разів вживає
прізвища критикованих ним науковців у множині
(«Волосевичі варті Слуцьких»), або, наприклад, фразу
«Слуцький і компанія».
Для того, аби досягнути необхідного ефекту, Сталін
не просто критикує окремі помилки авторів, чи редакції,
а зводить ці помилки до цілої системи поглядів під
назвою «троцькізм». Він не тільки намагається в чергове
розвінчати особу Л. Троцького, ясно даючи зрозуміти,
що все ще незадоволений тим, як останній зображений
в історичних роботах, але і до крайності демонізує
«троцькізм», оголошуючи його «передовим загоном
контрреволюційної буржуазії» [15, с. 98].
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Таким чином був уведений у широкий вжиток
серед науковців політичний ярлик, що був на стільки
ж небезпечний, як і невизначений, адже жоден з
істориків не міг бути застрахованим від того, щоб бути
зарахованим якщо не до троцькістів, то до, як пише
Й. Сталін, «троцькістськи–мислячих людей».
Чому генсек обрав саме термін «троцькізм» у якості
головної «хвороби» історичної науки і чому так часто
і наполегливо в листі називав частину радянських
істориків «троцькістськими контрабандистами»? Адже в
1931 році Л. Троцький уже не становив безпосередньої
політичної загрози, навіть гіпотетичний його вплив на
професійних істориків не міг бути настільки значним і
загрозливим, як це виглядає у листі. Навряд це можна
пояснити особистою неприязню до революціонера
з боку Сталіна, адже останній відомий тим, що в
політиці вмів відійти від емоцій на користь холодного
розрахунку. Те, що лист вийшов в друк тільки через
рік після публікації статті А. Слуцького, зайвий раз
підтверджує, що, незважаючи на емоційність листа, його
зміст був чітко підпорядкований конкретним цілям.
На межі 20–х – 30–х років йшла активна робота
з розробки питань історії партії, історії революції,
кінцевою метою якої було створення ґрунтовних і
об’ємних узагальнюючих праць. У цей час в наукову
роботу включилися нові, марксистські кадри – в
основному випускники Інституту червоної професури
(С. Дубровський, І. Мінц, М. Нечкіна, А. Панкратова,
М. Рубінштейн, А. Шестаков та ін. [8, с. 232]), а також
вихованці Комуністичної академії, Комуністичного
університету ім. Я. Свердлова, Російської асоціації
науково–дослідних інститутів суспільних наук та інших
навчальних закладів.
Молодими істориками–марксистами під керівницт
вом М. Покровського до річниці революції була
написана колективна праця «Нариси з історії Жовтневої
революції». Станом на 1927 рік вийшло два томи цієї
роботи, у яких висвітлювалися події в основному лише
до липня 1917 року. Самі ж події Жовтневої революції
планувалося висвітлити у третьому томі. Однак, якщо
згадати про ті політичні пристрасті, що розгоралися
навколо історії партії і, зокрема, революції у ході
політичної боротьби 1920–х років, не важко зрозуміти,
яким був тиск на істориків, що займалися цими
питаннями. Тому не дивно, що третій том цієї роботи
так і не побачив світ [8, с. 450].
У той же час для більшовиків очевидною була
необхідність написання ґрунтовної праці з історії партії.
Про це йшла мова і на XV з’їзді ВКП(б), у ході якого
нарком юстиції РСФРР і глава Центральної ревізійної
комісії Д. Курський, торкаючись роботи історичних
установ, зауважив: «незважаючи на десятиріччя
Жовтневої революції, ми не маємо ще скільки–небудь
наукової, до кінця доведеної історії нашої партії,
особливо за найбільш цікавий її період останнього
десятиліття» [7, с. 120].
Підготовку такої праці було покладено на най
більш наближеного до Сталіна історика і його вірного
політичного соратника у боротьбі з опозицією Е. Ярос
лавського. Під його редакцією у 1929 році вийшов 4 том
«Історії ВКП(Б)», присвячений подіям лютого – жовтня
1917 року. Хоча у книзі уже було чимало критики
на адресу Л. Троцького, Л. Каменєва і Г. Зінов’єва,
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висвітлення особи Й. Сталіна було все ще досить
виважене.
Описуючи роботу редакції «Правди» весною 1917,
автори згадали про помилкову позицію Й. Сталіна «в
основних питаннях» [5, с. 77]. Підставою для цього,
окрім іншого, були і слова самого Сталіна про його
помилкову позицію в питаннях про мир і владу Рад,
надруковані у передмові до його збірника статей і
промов «На шляхах до Жовтня», що вийшов у 1925 році
[13]. Однак навіть те, що сам генсек писав про себе у
період внутрішньопартійної боротьби, вже аж ніяк не
відповідало його новому баченню себе як «справжнього
більшовика» і нового «вождя». Зайвим доказом цього
є те, що ця самокритика Сталіна не була включена в
жодне з прижиттєвих перевидань передмови [4, с. 397].
Таким чином, навіть написана під керівництвом
найбільш приближеної людини з істориків партійна
історія не відповідала політичним потребам Сталіна.
Необхідно було знайти інструмент впливу на науковців,
який би змусив їх не тільки суттєво переглянути
напрацювання 20–х років, але й кардинально змінити
принципи роботи з джерелами. Таким інструментом, як
і в інших тоталітарних державах, став страх. Однак для
того, щоб цей інструмент був ефективним, необхідно
було вміло його спрямувати. Саме з цією метою був
обраний, а точніше, придуманий Сталіним ярлик
«троцькістський контрабандист».
Адже коли йде мова про історію партії, а особливо
ключові її епізоди – революцію і громадянську війну,
очевидно, що статус першої людини після Леніна,
на який почав претендувати Сталін, належав саме
Троцькому. Страх бути визнаним «троцькістським
контрабандистом» повинен був змусити історика
вперто ігнорувати всі свідчення про визначну роль
Троцького у революції та громадянській війні, а коли
ім’я останнього майже витіснене, набагато простіше
на його місце вписати ім’я Сталіна. Крім того, з огляду
на неприязнь і конфлікти, що виникали між ним і
Троцьким, висвітлення будь–якої помилки Сталіна могло
розцінюватися як «троцькістська контрабанда».
Для більшості інтелектуалів, які слідкували за
динамікою зміни внутрішньополітичної обстановки,
справжні мотиви автора листа були зрозумілі, однак,
як правило, залишалися між рядками. За декілька
місяців після опублікування листа, у березні 1932
року колишнім соратником Й. Сталіна, М. Рютіним
був підготовлений проект платформи під назвою
«Сталін і криза пролетарської диктатури». У ній
опозиціонер досить відверто викриває наміри генсека:
«Переробити історію так, щоб Сталін зайняв у ній
«належне» [рос. подобающее] йому місце великої
людини, – ось сокровенний смисл статті Сталіна. <...>
Фальсифікувати історію партії під прапором її захисту,
роздути одні факти, змовчати про інші, сфабрикувати
треті, посередність [рос. посредственность] звести
на п’єдестал «історичної фігури» – ось в чому буде
полягати суть переробки підручників з історії партії» [9,
с. 202].
Досить швидко зрозуміли суть листа і ті, кому він
був безпосередньо адресований – радянські історики.
Уже через два дні після появи листа Е. Ярославський
написав заяву до Сталіна. У ній він кається у своїх
помилках, зокрема пише наступне: «Особливо ж важко
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усвідомлювати, що через неуважність я допустив в IV
томі таку характеристику Ваших поглядів весною 1917
року після повернення з заслання, яка, дійсно, ллє воду
на млин Слуцьких і Волосевичів» [6, c. 75].
Цей епізод у IV томі «Історії ВКП(Б)» дійсно
неабияк занепокоїв Й. Сталіна. Якщо вірити записам
у щоденнику С. Піонтковського, генсек в розмові з
Е. Ярославським особисто поцікавився, хто з авторів
книги зобразив його в березневі дні 1917 р. таким, що
займав одну позицію разом з Л. Каменєвим [12, с. 116].
Зрозумів свої «помилки» і сам А. Слуцький. За його
ж словами, вони полягали в тому, що він «підійшов
до питання академічно, а не політично» [20, с. 70].
Однак така відвертість, звісно, була неприйнятною і
спричинила ще більший шквал критики.
На недопустимість протиставлення «об’єктивності»
«політичній доцільності» окремо наголосив Л. Кага
нович у своїй промові з приводу 10–річчя Інституту
червоної професури [12, с. 85]. На чернетці промови
Сталін олівцем дописав, що «історія, в тому числі
історія ВКП, повинна бути науковою, об’єктивною,
абсолютно правдивою, що без цього історія втрачає
науковий характер і перетворюється в міфологію» [12,
с. 85].
Таким чином, якщо у 20–ті роки ХХ ст. «партій
ність», як один з основних принципів радянської
історичної науки, означала обов’язковість використання
класового підходу і марксистської методології, то
тепер зміст цього принципу був зведений до відвертої
політичної ангажованості під прапором «правдивої
історії».
В. Кнорін у заключному слові під час обговорення
листа в Товаристві істориків–марксистів висловився з
цього приводу досить чітко: «Єдина об’єктивна наука
є більшовицька, марксистська наука; ніякої іншої
об’єктивності крім політично доцільної марксистсько–
ленінської об’єктивності не існує і не може існувати» [6,
с. 77].
Закінчуючи свій лист Й. Сталін ставить завдання для
редакції журналу, яке після його публікації поширюється
на всю історичну науку: «підняти питання історії
більшовизму на належну висоту, поставити справу
вивчення історії нашої партії на наукові, більшовицькі
рейки…» [15, с. 101]. Для виконання цього завдання
у тому вигляді, яким його розумів генсек, було задіяно
увесь вплив Центрального комітету партії.
Усі радянські історичні журнали отримали вказівку
надрукувати лист Й. Сталіна, додавши до нього
редакційні роз’яснення щодо тієї тематики, на якій
спеціалізується журнал [17, с. 453]. Як пише А. Панк
ратова у своєму листі до М. Покровського, у зв’язку
з листом генсека була «поставлена на ноги вся
історична громадськість» [1, c. 275]. У навчальних і
наукових установах були терміново скликані засідання,
на яких обговорювався зміст листа, засудження
працівників, які так чи інакше могли бути запідозрені у
«напівтроцькізмі» і «фальсифікаціях» історії і прийма
лися відповідні кадрові рішення.
Варто визнати, що і до цього обстановка серед
істориків була досить нездорова, однак після публікації
листа цькування істориків як в установах, де вони
працювали, так і в друкованих виданнях набуло
небачених масштабів. Як відзначив у своєму щоденнику
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12 грудня 1931 р. С. Піонтковський, на практиці
«проробка» листа Й. Сталіна «зводилася до того, що
десятки викладачів вузів були звільнені і виключені
з партії, людей за якісь помилки, зроблені п’ять
років тому, викидали, виганяли, доводили ледь не до
самогубства і божевілля» [2, с. 451].
Ті, хто опинився під вогнем критики, були зму
шені писати «покаянні» листи і статті в друковані
видання, публічно визнавати і критикувати власні
«помилки». Активно працював над порятунком своєї
кар’єри Ярославський. Незважаючи на те, що в листі
Й. Сталін чітко відмежовує його від «наклепників» і
«фальсифікаторів» Слуцького і Волосевича, кажучи про
нього як про історика без лапок, як про більшовицького
історика партії, редактору «Історії ВКП(б)» довелося
чимало попрацювати над відновленням своєї репутації.
Його лист з визнанням помилок був опублікований у
«Правді», протягом грудня–січня він часто публічно
виступав з цього приводу: в ЦК ВКП(б), ЦКК, в
Товаристві старих більшовиків, на районних і обласних
партійних конференціях, тощо [1]. Можна уявити, як
психологічно важко було науковцю в ці дні. Саме під
враженням зустрічі з ним С. Піонтковський зробив
цитований нами вище запис у щоденнику.
Рішенням Політбюро від 16 грудня 1931 р. було
доручено Відділу культури і пропаганди ЦК з залу
ченням В. Кноріна і Д. Мануїльського «організувати
справу критичного перегляду всіх, що вийшли до тепер,
підручників з історії ВКП(б), історії класової боротьби,
Жовтневої революції і Комінтерну, а також всіх
«політграмот»[10, арк. 4].
Основним наслідком опублікованого листа Й. Ста
ліна було встановлення контролю ЦК над історичною
наукою. І мова йде не тільки про контроль над літе
ратурою і архівами, призначення редакцій історичних
журналів і відомі методи суспільного, адміністративного
і силового тиску, але й про безпосереднє і ретельне
керівництво під час написання найбільш вагомих
історичних праць.
13 грудня в розпал обговорень листа була подана
доповідна записка до Політбюро ЦК заступника дирек
тора Інституту Маркса–Енгельса–Леніна (історія ство
рення цієї установи – окрема сторінка утвердження
сталінізму в науці) І. Товстухи. Її автор на підставі
твердження, що завдання створення науково–розроб
леної історії партії не може бути виконане ні силами
«істориків–одинаків», ні силами «окремих кустарних
груп», визнає необхідним, «щоб робота ця протікала під
найближчим, безпосереднім керівництвом ЦК» [6, с. 94].
Починаючи з 1931 року центр прийняття рішень
щодо тематики і змісту найбільш вагомих історичних
досліджень (як приклад – «Історія громадянської
війни» та «Історія фабрик і заводів») був остаточно
перенесений до ЦК. Зберігся лист Е. Ярославського до
Й. Сталіна від 25 листопада 1931 року. У ньому, окрім
іншого, історик ділиться задумом, що виник у нього
і його колег щодо написання тритомної «Історії 15
років Радянської влади». Його питання «Чи потрібна
для цього санкція ЦК?» Сталін підкреслив і на полях
дописав «Так, потрібна» [12, с. 146].
Таким чином, лист Й. Сталіна до редакції
«Пролетарської революції» був не тільки способом для
генсека закріпити за собою статус найвищого арбітра у
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історичних дискусіях і авторитетного теоретика, що було
неважко після «радянізації» Академії наук і реорганізації
Інституту К. Маркса і Ф. Енгельса. Це був, хоча і
слабкий науково, але виважений політично документ, у
якому закладені механізми впливу на історичну науку та
інші так чи інакше дотичні до «ідеологічного фронту»
сфери. Це і твердження про недопустимість дискусії
щодо можливих помилок Леніна як «справжнього
більшовика», у якому читалася така ж недопустимість
висвітлення помилок його наступника; і звинувачення
редакції у «головотяпстві», «що межує зі злочином,
зрадою робочому класу» [15, с. 99], які можна вважати
ледь не прямою погрозою для редакцій друкованих
видань, що можуть проявити «гнилий лібералізм» у
своїй роботі; і використання ярлика «троцькістський
контрабандист», який змушував історика бути особливо
обережним у висвітленні партійної історії й постійно
«звірятися» у своїй роботі з поглядами партійного
керівництва. Завдяки цьому зміст листа в сукупності
з іншими заходами ЦК визначально вплинув на вектор
подальшого розвитку радянської науки і задав тон у
взаємодії влади з істориками у наступні роки.
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Letter by J. Stalin to the editorial board of the journal
«Proletarian Revolution»: context, content, consequences
This article explores one of the most known publications by Stalin – his letter,
which is called «About some issues of the Bolshevism history», to the editorial office
of «Proletarska revoliutsia» journal. The author is looking into the circumstances
under which the letter appeared, analyzing its content and soviet historians’ reaction
to it. In spite of the letter being emotional, its content was well aligned with Stalin’s
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Функціональний розлад системи
соціального управління в Радянському Союзі:
соціально–філософський аналіз
Автор даної статті дослідив систему соціального управління в
Радянському Союзі. Застосовано було методи аналізу, моделювання, системний
підхід. З’ясовано, що в СРСР внаслідок дегуманізації державних та соціальних
інститутів виник глибокий розлад функцій соціального управління, що
призвів до серйозних суспільних деформацій та негативних явищ: низької
продуктивності праці, пригнічення економічної ініціативи населення,
алкоголізм, низький рівень життя, дефіцит продуктів народного споживання.
Функція осягання знаходилась в значній мірі під впливом ідеології, яка хоча й
містила елементи наукового знання, в цілому, виявилась не придатною для
аналізу проблем соціального управління. Через це цілі та завдання управлінської
системи не могли бути виконані, тим більше, що більшовицький режим мав на
меті не всебічний розвиток людського потенціалу СРСР, а світову революцію.
Осмислення соціальної реальності та відповідних процесів у інших країнах було
практично повністю заблоковано.
Ключові слова: тоталітаризм, функції соціального управління, осягання,
людський потенціал.

Актуальність соціально–філософського аналізу тота
літарного ладу, побудованого в Радянському Союзу
логічно випливає з необхідності подолання наслідків
минулого. В Україні даний процес розтягнувся на
десятиріччя. На жаль, наше суспільство до цих пір
болісно сприймає обговорення питань, пов’язаних з
проблемою тотального контролю над особистістю, в
тому числі, і декомунізацію. Українське суспільство
перебуває в транзитивному стані і дослідження
сутності тоталітаризму та усвідомлення небезпек
для демократичного розвитку країни є необхідним та
злободенним. Філософське підґрунтя для осмислення
сутності тоталітаризму радянського типу у своїх працях
заклали М. Гайдеггер, Г. Арендт, К. Поппер, Ж. Желєв,
С. Жижек, Р. Арон, Р. Дарендорф та інші вчені. Вони
підкреслювали необхідність значних особистих зусиль
індивіда для його самозбереження в рамках тоталі
тарного соціуму, обґрунтовували можливості для
екзистенційного та соціально–політичного спротиву
тоталітарному левіафану. Серед українських дослід
ників, у фокусі яких перебуває даний суспільних лад,
можна назвати О. А. Феоктистову, А. В. Пехніка,
О. Г. Данильяна, В. М. Чабанну. Ці дослідники
розкрили фальшиву, псевдогармонійну сутність тоталі
таризму. Більш або менш детально філософський зріз
проблеми керування суспільством в автократичних та
демократичних соціумах було розглянуто в дослід
женнях таких мислителів, як Конфуцій, Сократ,
Платон, Аристотель, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Г. Гегель,
К. Маркс, О. Шпенглер, К. фон Клаузевіц, Г. Спенсер,
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Е. Дюркгейм, А. Тойнбі, А. Файоль, А. Маслоу,
П. Ф. Друкер, К. Ясперс, А. Швейцер, А. Грамши,
П. Сорокін, К. Поппер, Н. Вінер, Т. Парсонс, Р. Мертон,
М. Гайдеггер, Ж. Бодрійяр. Деякі з цих вчених стали
авторами глобальних утопічних проектів, які в тій
чи іншій мірі були використані архітекторами тоталі
таризму. Чималу увагу різним аспектам управління
приділили російські вчені: О. Богданов, В. С. Дієв,
Д. Аршакян, О. С. Ахієзер, К. В. Султанов, О. С. Шаров,
Р. А. Мірзоян, В. М. Губко, В. М. Розін, О. О. Воронін.
Окремі аспекти проблеми керованості розглядались у
роботах ряду українських дослідників: А. І. Уйомова,
Б. В. Плесского, О. І. Соскіна, В. П. Соломія, А. Ю. Ми
кітенця, П. І. Надолішнього, М. С. Солодкої, В. І. Шарія.
Метою статті є дослідження розладу функцій
соціального управління в радянському суспільстві.
Постановка проблеми. Спробуємо теоретико–мето
дологічним шляхом обґрунтувати методологічний
інструментарій, який може бути використаний для
аналізу проблеми розладу функцій соціального управ
ління в СРСР. Російський філософ Ю. А. Урманцев
розробив оригінальний варіант загальної теорії систем,
який детально описує технологію здійснення системно
організованої практичної діяльності. Вивчаючи системну
природу практичних дій в рамках людських спільностей
різного масштабу Ю. А. Урманцев дійшов висновку,
що її можна описати за допомогою спеціального
терміну «осягнення». Осягнуте – це філософська
картина світу, онтологія, гносеологія, логіка, естетика,
етика, інші філософські системи, категорії, принципи,
закони, знання, цінності, відношення людини до світу
та багато іншого. Оцінка досягнутого на адекватність,
в тому числі щодо можливостей подолання проявів
некерованості, проходила з давніх часів і в ході
дискусій, а іноді й трагічних колізій, вона відтво
рювалась філософами та вченими, політиками та управ
лінцями [1, c. 92–93]. Феномен осягання, проаналі
зований Ю. А. Урманцевим за своїми формами, сутністю
та змістом багато в чому співпадає з соціальним
управлінням. На основі деталізації терміну «осягання»
виділимо базові функції системи соціального управління
(ССУ): 1) моделювання; 2) стратегічне планування;
3)
практичне
втілення
управлінської
стратегії;
4) контроль; 5) облік; 6) розгортання потенціалу соціуму
та окремої особистості. Слід відмітити, що всі функції
соціального управління органічно переплітаються
між собою. Функція ССУ уявляє собою системно
детерміновану, організовану діяльність управлінської
підсистеми та пов’язаних з нею органів та інститутів
(суб’єктів реалізації функції) орієнтовану на досягнення
чітко визначених параметрів соціальної системи.
Проаналізуємо питання функціонального розладу
ССУ в Радянському Союзі. Від самого початку
існування даної держави головною метою її вождів
було встановлення диктатури пролетаріату та розпов
сюдження пролетарської революції на весь світ.
Однак, як виявилося, ця форма правління уявляла
собою диктатуру комуністичної партії, а можливості
самого пролетаріату управляти країною і суспільством
були досить обмеженими. Комуністичний переворот
і події, що відбулися після нього, можна розглядати
як усвідомлену спробу трансформації діяльнісного
атрактора ССУ в бік його модернізації та ідеологізації.
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Революція 1917 р. вибухнула як повстання проти
безпомічності центральної влади, її небажання
вирішувати проблеми простого люду. В ході грома
дянської війни, коли держава стикнулася зі значними
труднощами, Ленін поступово відкинув принципи
К. Маркса, а нову соціальність почали будувати навколо
згоди мільйонів на авторитаризм, віри в начальство, яке
все зможе вирішити. Пасивність мільйонів, відсутність
механізмів для захисту свого голосу відкрили державі
зелене світло для насильства. Відбувалося масове
повернення до егалітарних цінностей. О. С. Ахієзер
висловив думку, що Ленін побудував державну,
докапіталістичну монополію в економіці, що інтегрувала
в себе, лише технічну базу капіталізму. Система
воєнного комунізму досягла своєї найвищої точки
розвитку на рубежі 1920–1921 рр. Тиск на суспільство,
доведений до крайніх форм, придушив реальне
відтворення і призвів до зростаючої дезорганізації,
що вимагало пошуку нової версії управління [2,
c. 443–455]. Знищення можливостей для критики у
радянському суспільстві, відсутність зворотного зв’язку
між суспільством та керівництвом державою заклали
основу майбутнього краху тоталітаризму ще на самому
початку його структурування. Від моменту захоплення
червоними влади в країні вони заходились змінювати
їх з метою побудови «справедливого суспільства»,
викорінюючи альтернативні погляди на розвиток країни.
Новій політичній еліті не одразу вдалося знайти більш–
менш оптимальну модель соціального управління, яка
б дозволила придушити опір і зробити суспільство
покірним. Ця спроба збудувати новий світ багато в чому
продовжила зусилля царського режиму щодо підкорення
населення [3, c. 15].
На зміну імперським міфам прийшла ідея про
можливість побудови світлого майбутнього в рамках
комуністичного ладу. В ході громадянської війни
більшовики фактично зруйнували одну з головних
підвалин керованості суспільства – єдність, тому після
її закінчення вони заходилися шукати можливості
для її відтворення в нових постреволюційних умовах.
На нашу думку, вихід було знайдено в поєднання
марксистської ідеології, волюнтаристських методів
управління та створення нової ієрархізації суспільства.
М. А. Фадєїчева достатньо справедливо характеризує
спробу створення нової соціальності, яку здійснили
більшовики на основі ідеології наступним чином: «…
Пафос соціалістичної революції, диктатури пролета
ріату, глобального комуністичного порядку затьма
рили локальні людські змісти, обертаючись «м’яким»
ідеологічним насильством, яке доповнювало насильство
жорсткої влади» [4, c. 124]. Комуністична партноменк
латура активно впроваджувала різноманітні експери
менти над населенням прикриваючись побудовою
соціалізму (праця ув’язнених, карткова система,
створення комуналок і т.д.). Функція моделювання
соціальної реальності була реалізована на основі
терору і лише частково. Комунізму як найбільш
справедливої суспільної системи досягти не вдалося,
соціум розколовся на еліту та експлуатовану плановою
економікою масу. Керівники країни не мали адекватних
прогнозів майбутнього та сценаріїв розвитку подій.
Функція стратегічного планування, що мала забезпечити
в період розвинутого тоталітарного соціуму досягнення
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певних економічних та соціальних цілей значно
обмежувалась неефективною практикою прийняття
рішень, розпорядження матеріальними цінностями,
відсутністю можливості спиратися на велику масу
ініціативного населення. Фактично стратегією управ
ління країною було планування адміністративного
тиску на виконавців завищених економічних планів.
Функція практичного втілення управлінської стратегії
значно деформувалась під дією «перегинів на місцях».
Адміністративний тиск з часом став неефективним,
тим більше, що його почали саботувати і виконавці, і
управлінці середньої ланки.
Функція контролю в СРСР характеризувалась
гіпертрофією та примітивізацією. Під час реалізації
даної функції провали в плануванні та управлінській
практиці нерідко покладали на «шпигунів», «сабо
тажників», «ворогів народу» і т.д. Надмірна контро
лююча діяльність різноманітних органів викликала
зрозумілу роздратованість широких народних мас,
відбивала будь–яку ініціативу. Досить часто від
контролю державні органи переходили до репресій
та відкритого терору, хоча слід визнати, що активна
промивка мізків в сфері освіти та виховання дозволили
тоталітарному режиму виростити декілька доволі
слухняних поколінь. Правитель комуністичної держави
спирався на централізовану партійну бюрократію, яка
поступово виявила русифікаторський нахил, тому що
більшість політичної еліти в новій імперській структурі
складали етнічні росіяни.
Функція обліку була реалізована в Радянському
Союзі в цілому добре. Бюрократична машина проду
кувала величезний масив різноманітної інформації,
яка описувала соціальні процеси та управлінську
практику, однак, на нашу думку, управлінська
підсистема радянської ССУ не мала достатніх ресурсів
та ефективних механізмів для аналізу цього масиву
інформації. В результаті суспільство занурилось в застій.
Функція інновативного розвитку та реалізації
людського потенціалу в СРСР була втілена досить
суперечливо. З одного боку радянське керівництво
усвідомлювало необхідність застосування сучасних
технологій у воєнній сфері, тяжкій промисловості та
інших «важких» напрямів. З іншого – технологіям, які
б дозволили покращити життя народу, приділялося
набагато менше уваги. В результаті вже в 70–х рр.
ХХ ст. намітилося серйозне технологічне відставання
від Заходу.
Фактично в момент приходу до влади лідера–
реформатора ССУ СРСР перебувала в глибокій
кризі. Ресурс жорстко керованої системи параметрів
порядку, побудованої на відсталій ідеології, було
вичерпано. Реформи М. С. Горбачова призвели до
швидких, непередбачуваних змін у суспільстві. Вони
в першу чергу позначились на діяльнісному та світо
глядному атракторах. Енергія мас, що тривалий час
придушувалась в СРСР, раптом вийшла з під контролю.
Відбувся синергетичний ефект руйнування країни.
Російський мислитель Н. Я. Данілевський яскраво
змалював накопичення синергетичного потенціалу
у свідомості соціуму ще декілька століть до цього:
«Старий порядок речей, або одна з його сторін не
задовольняє більше народного духу. Його недоліки
виясняються внутрішньою свідомістю і поступово
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стають для нього бридкими. Народ відрікається
внутрішньо від того, що необхідно відмінити або
змінити…» [5, c. 191].
Очевидно, що в галузі соціальних інновацій
радянський союз відставати почав одразу, так як
ідеологізована система управління не передбачала
динамічного розвитку суспільства, втискуючи усе
різноманіття людських взаємовідносин в прокрустове
ложе формаційної теорії К. Маркса. Тоталітарний
режим не тільки впроваджував різноманітні заборони,
а й висував вимоги, диктував громадянину, що він
повинен робити, яким чином міркувати, де жити, де
працювати, які науки вивчати і т.д. На нашу думку,
кумулятивний ефект дисфункцій соціальних інститутів
поступово призводить до накопичення негативних
флуктуацій в системі, яка закономірним чином перейшов
в стан некерованості. Наш аналіз доводить, що в
СРСР була відбулась деформація ССУ, що призвело до
функціонального розладу. Функція осягання знаходилась
в значній мірі під впливом ідеології, яка хоча й містила
елементи наукового знання, в цілому, виявилась не
придатною для аналізу проблем соціального управління.
Через це цілі та завдання управлінської системи апріорі
не могли бути виконані, тим більше, що більшовицький
режим мав на меті не всебічний розвиток людського
потенціалу СРСР, а світову революцію. Осмислення
соціальної реальності та відповідних процесів у інших
країнах було практично повністю заблоковано. У
майбутніх наукових розвідках, на нашу думку, доцільно
дослідити проблеми реалізації функцій соціального
управління, які не були висвітлені в даній статті.
Очевидно, що розроблена методологія може бути
застосована і для дослідження демократичних та авто
ритарних режимів. Певний інтерес також уявлятимуть
собою і національні моделі соціального управління.
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The author in this work investigated the Social Governance System in the Soviet
Union. Methods of analysis, modeling, and systems approach were applied. It is
established that in the USSR, as a result of the dehumanization of state and social
institutions, a deep disorder of the functions of social management arose, which led
to serious social deformations and negative phenomena: low labor productivity,
oppression of the population’s economic initiative, alcoholism, a poor standard of
living, and shortage of consumer products. The function of comprehension was largely
influenced by ideology, which, although containing elements of scientific knowledge,
was not suitable for analyzing the problems of social management. As a result, the
goals and tasks of the governance system could not be fulfilled, especially since the
red regime was striving not for the all–round development of the human potential, but
for the world revolution. The comprehension of social reality and related processes in
other countries was almost completely blocked.
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Еволюція становлення
Гібралтарського конфлікту
Проаналізовано основні віхи становлення гібралтарської конфлікту,
а також різноманітні аспекти та фактори, які впливають на еволюцію
даної проблеми. Висвітлено головні причини та передумови, які сприяли
розгортанню боротьби за Гібралтар. Зосереджено увагу на складності
вирішення даного питання. Визначено зростання важливості Гібралтарської
протоки в економічному та політичному аспектах. Розкрито значення
арабського завоювання та іспанської реконкісти в даному регіоні. Встановлено
ключову дату розгортання міжнародного конфлікту стосовно Гібралтару.
Проілюстровано зміну політико–правового, військово–стратегічного та
економічного значення Гібралтару. Охарактеризовано зміну суспільно–
політичного мислення населення даного регіону. Розкрито головні плани по
оволодінню територією Гібралтару та морської протоки. Наголошено на
важливості діяльності дипломатії при урегулюванні кризових явищ. Визначено
місце й роль Гібралтару серед імперських домагань та інтересів головних
учасників конфлікту.
Ключові слова: Гібралтар, Іспанія, Велика Британія, Утрехстський мир,
колонія, план «Ізабелла–Фелікс», зовнішньополітична ізоляція.

Невирішеність гібралтарського питання існує вже
більше трьохсот років і, через це, є доволі актуальним.
Одвічними суперниками в боротьбі за Гібралтар
виступають великі держави західноєвропейського
регіону – Велика Британія та Іспанія. На даний момент
Гібралтар – це британська «заморська територія».
На еволюцію гібралтарського конфлікту мали вплив
різноманітні аспекти та фактори, які формувалися
протягом всього періоду та й надалі продовжують
відігравати ключові позиції з урегулювання політичного,
економічного, культурного та соціального життя
даного регіону. Зважаючи на це, варто детальніше
зупинитися на розгляді історичних умов, які призвели до
невирішеності іспано–британського конфлікту довкола
Гібралтару.
Питання розвитку гібралтарського конфлікту було
і є предметом вивчення вітчизняних та іноземних
дослідників, що представлено працями Р. Печникова
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[12], А. Сколова [14], Е. Тарле [15], D. Clintona [1],
S. Conna [2], G. Garata [3], Mc. Guffie [4], А. Тейлорa
[17], P. Goldа [7], С. Демидова [8], О. Іваницької [9],
О. Лукьянова [11], С. Хенкина [19], R. Lesterа [10].
Метою статті є аналіз перебігу подій, які призвели
до загострення гібралтарського конфлікту.
Від самого початку Гібралтар слугував торгівельним
мостом із Західної Європи та Північною Африкою.
Справжньою фортецею Гібралтар став лише після
арабського завоювання. Арабські завойовники першими
збагнули важливе військово–стратегічне значення та
спробували, хоч і невдало, захопити цю територію
710 року, проте вже наступного року араби під
керівництвом Таріка захопили мис й заклали тут першу
арабську фортецю.
Цей мис був названий арабами на честь арабського
полководця Джебель–ал–Тарік. Ця назва з часом закрі
пилася в англійській мові як Джибралтар (Gibraltar).
На справжню фортецю Гібралтар був перетворений в
1160 році у часи Абд–ель–Муміна, який заснував тут
місто [6, c. 62].
Більше ніж 700 років територія Гібралтару належала
арабським завойовникам, i у часи реконкісти відігравала
ключові позиції спротиву від іспанців, проте вже у
1309 році над Гібралтаром замайорів Іспанський прапор.
У 1333 році маври вже востаннє захопили Гібралтар,
який з 1462 року перейшов під цілковиту та остаточну
владу європейців [14, c. 184]. У 1469 році Ізабелла
Кастильська та Фердинанд Арагонський побралися
й розпочався процес об’єднання Іспанії. Гібралтар
отримав новий герб на якому було зображено золотий
ключ та червона фортеця, які символічно пояснювали те,
що Гібралтар є ключем до володіння всією Іспанією [12,
c. 62].
Іспанці в ХVІ столітті зміцнюють оборонні мури
та фортифікаційні споруди, після чого за Гібралтаром
закріпилась репутація неприступної фортеці [12, с. 73].
У 1698–99 роках Англія та Франція уклали двосторонні
договори стосовно майбутнього поділу іспанських
володінь. Проте Франція порушила умови цих договорів
і тому розпочалася війна за іспанську спадщину.
Чіткий план оволодінням Гібралтаром було роз
роблено влітку 1704 року, за яким союзні війська
англійців та голландців під командуванням ландграфа
Гассенського планували захопити піщаний перешийок,
який з’єднує мис із континентальною Європою. У цей
час союзний флот мав атакувати місто. У результаті
успішної атаки 23 липня 1704 року мис було зайнято
союзними військами [1, c. 118]. Війна почала носити
затяжний характер. З 1708 року в Англії посилилась
опозиція торі, які протестували проти збільшення
податків на війну та бажали швидкого укладення
миру. Після перемоги торі на виборах 1710 року вони
розпочали мирні перемовини, які завершилися в квітні
1713 року в Утрехті укладанням договорів, якими
завершилась боротьба за іспанську спадщину. Фактично
Утрехтський мирний договір 1713 року закріпив
юрисдикцію Англії над Гібралтаром [14]. З даного
періоду проблема Гібралтару стала наріжним питанням
британо–іспанських та міжнародних відноси світу.
Упродовж всього ХVIII століття Іспанія не полишала
спроб повернути втрачені володіння. Найбільш вдалий
час для цього був період війни за незалежність США
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в 1775 по 1783 роки. Іспанія взяла місто в облогу, яка
тривала з 1778–1783 роках, проте Великій Британії
вдалося зберегти владу над мисом і протокою [4, c. 163].
Головну мету, яку ставила перед собою Іспанія, полягала
в зменшенні зростання впливу британського флоту
в акваторії Середземного моря. Надзвичайно великі
матеріальні та ресурсні витрати з боку англійського
уряду на Гібралтар пояснювалося особливою роллю, яку
відводили Гібралтару, задля поширення впливу Британії
в Південній Європі, Північній Африці та Близькому
Сході.
Зусиллями Великої Британії в ХІХ столітті Гіб
ралтар перетворився на потужну військову воєнно–
морську базу, де було розташовано ремонтну верф.
Ключовим моментом початку ХІХ століття була
Трафальгарська битва, коли 1805 року Гораціо Нельсон
завдав розгромної поразки французькому флоту,
використовуючи Гібралтар, як опорну військову базу.
Під час континентальної блокади Великої Британії,
Гібралтар використовували у якості європейського
торгівельного порту через, який проходили товари,
які були призначені для метрополії [12, c. 59]. Через
Гібралтар відбувалося постачання товарів до британсь
кого ринку, а також поповнення англійської армії.
У 1830 році Гібралтар офіційно одержав статус
колонії, а після завершення будівництва Суецького
каналу у 1869 р. роль Гібралтару ще більше зросла,
адже тепер можна було набагато швидше дістатися до
Середнього та Близького Сходу із Західної Європи та
поглибити торгівельно–економічні зв’язки із Східною
Африкою, Австралією, Індією та Азією [6, c. 62].
На початку ХХ століття англійські резервні війська,
котрі розташовувалися в Адені, Гібралтарі, Єгипті та
Мальті можна було використати в необхідний момент у
Середземному регіоні [3, c. 138–139].
Іспанія, Велика Британія та Франція в 1907 році
досягнули спільної згоди, яка надавала Гібралтару
попередніх привілеїв та повноважень довоєнного
періоду. Перед початком Першої світової війни розпо
чалося посилення британо–німецького протистояння
у воєнно–морському напрямку, усе це призвело до
посилення оборонних можливостей Гібралтару, який
був найпотужнішою воєнно–морською базою не тільки
британських військ, а й у всьому Південно–Західному
Європейському регіоні. Британський флот Гібралтару
виконував захисну функцію воєнно–морської комунікації
союзних військ, а також був місцем ремонту суден та
базою постачання Великої Британії [17]. Головним
позитивним результатом Першої світової війни для
Гібралтару стало те, що відбулося його економічне,
політичне, стратегічне зростання завдяки величезним
британським інвестиціям у верф, місто та порт.
У даний період у свідомості мешканців Гібралтару
відбулися важливі політичні зрушення, адже гібрал
тарці почали висловлювати своє невдоволення тим
фактом, що не мають ніякого впливу при вирішенні
питань місцевого характеру. Гібралтар був одним із
колоніальних володінь Великої Британії, яке взагалі
не мало обраних населенням представників до органів
місцевого самоуправління. Лише у 1920 році було
створено міську раду, яка складалася із дев’ятьох
представників, де чотири були обрані жителями міста,
а інші п’ять – губернатором. Громадяни Гібралтару в
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1920–1930–х роках продовжили боротьбу за розширення
власних прав. Вони прагнули збільшити кількість
обраних ними представників у міській раді. Проте
такі дії не увінчалися успіхом, і всі пропозиції були
відхилені [16].
Після 1920–30 років Іспанія розпочала активно
висловлювати власні претензії щодо Гібралтару, а у роки
Другої світової війни був розроблений план стосовно його
захоплення союзними німецько–іспанськими військами.
У 1935 році розпочалася Італійська криза, яка
призвела до італійського вторгнення в Абіссінію, у
цей час британські військові сили провели показові
навчання у контексті можливого нападу італійських
військово–повітряних сил на Гібралтар. Коли іспанська
розвідка отримала цю інформацію, диктатор Франко
розпорядився підготувати вичерпну доповідь стосовно
оборонних споруд та захисних можливостей Гібралтару
на випадок погіршення міжнародної ситуації. Спочатку
провели аерофотозйомку території міста з усіх мож
ливих ракурсів [13, с. 284].
Диктатор Франко вважав, що Гібралтар можливо
захопити лише шляхом артилерійської атаки, яка
поєднується із блокадою з моря. Пізніше з ініціативи
Франко була створена група, яка мала розробити
план посилення південного іспанського кордону,
проте головним завданням цієї групи було вивчення
суміжних із територією Гібралтару земель у військово–
стратегічному напрямку. Реалізація даного плану
передбачала досягненню наступних положень, а саме:
покращити захист іспанської території на випадок
можливого нападу Великобританії; розмістити біля
кордону артилерію для захоплення Гібралтару; пере
криття проходу в Гібралтарську протоку для ворожих
кораблів [19].
Ці положення обговорювалися на зборах націо
нальної оборони Іспанії. Потім важливим рішення
Франко було створення спеціальної групи з питань
посилення південного кордону. Головне завдання цієї
групи полягало у вивченні прилеглих територій до
Гібралтару у воєнно–стратегічному аспекті. Група
повинна була досягти поставлених цілей: посилити
обороноздатність Іспанії; сконцентрувати біля кордону з
Гібралтаром артилерії для його майбутнього захоплення;
блокування ворожих кораблів у протоці [8, c. 135–138].
Успішна реалізація плану по захопленню Гібрал
тару, можливою була лише за умови сприятливої
зовнішньополітичної ситуації, а саме невтручання в
дані події Португалії. У цьому контексті важливим
було досягненням іспанської дипломатії у відносинах із
Португалією про її майбутній нейтралітет у разі нападу
Іспанії на Гібралтар. Хоч реалізувати даний план на
практиці не вдалося, проте відомості отримані Іспанією
були дуже корисними та були використані потім в
оборонних цілях Іспанії.
У роки Другої світової війни відбувалося зближення
Німеччини та Іспанії, де перша обіцяла надати широку
підтримку останній у справі вирішення гібралтарського
питання.
Німеччина вимушена була відтермінувати на невиз
начений час операцію під назвою «Морський лев»,
яка передбачала захоплення Британських островів,
у зв’язку з поразкою німецької авіації влітку над
Англією 1940 року. Німецьке військове командування
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вирішило відійти від плану завоювання Великої
Британії, використовуючи тактику прямого наступу
[13]. Генерал Йодль, який був керівником генераль
ного штабу німецьких збройних сил, запропонував
15 серпня 1940 року посилити підводну війну проти
Британії та захопити ключові протоки, якими володіє
Британська імперія – Суецькою та Гібралтарською.
Задля реалізації задуманого плану німецькі військові
прагнули використати морські бази французів, які були
розташовані в Алжирі та Марокко [7, c. 3].
Отже, Північна Африка та Гібралтар потрапили
в коло інтересів Німеччини та Іспанії. Німецькими
військами був розроблений план захоплення даного
регіону, який отримав назву «Ізабелла–Фелікс». Цей
план був повністю розроблений німецькими військовими
восени 1940 року, а 12 листопада 1940 року його
підписав фюрер [20, c. 479]. План «Ізабелла–Фелікс»
передбачав вторгнення до Гібралтару одночасно з
повітря, суходолу та моря не пізніше 10 січня 1941 року
[18, c. 114]. Проте наступні події змусили Франко та
Гітлера відмовитися від реалізації даного плану.
У період Другої світової війни Гібралтар виступав
важливою базою Великої Британії, де розміщувалися
воєнно–морські та воєнно–повітряні сили. Цивільне
населення даного регіону в часи війни було евакуйоване
до Ямайки, Касабланки, Азорські острови та на острів
Мадейра. Захопивши Гібралтар, Німеччина змогла
б суттєво послабити позиції Великої Британії та
контролювати усе Західне Середземномор’я.
У 1945 році американські експерти провели деталь
ний аналіз помилок, які призвели до програшу Німеч
чини, прийшли до висновку, що відмова від захоплення
Гібралтару Гітлером в 1940–1941 роках, була на другому
місці після рішення розпочати війну проти СРСР [9].
У 1953 році королева Єлизавета об’їжджала всі
країни Британської Співдружності, і останнім в її
списку візитів значився Гібралтар. Символічним було
те, що 1954 рік – 250 років тому англійці встановили
свою владу над Гібралтаром [10]. Дана подія викликала
шквал негативних емоцій з боку темпераментної Іспанії.
Іспанці скасували свободу перетину кордону, а через два
роки відкрито заявили про свої права на колонію.
Отже, суперечки навколо розв’язання гібралтарсь
кого конфлікту мають багатовікову історію. Від самого
початку Гібралтар культурно, економічно та політично
був пов’язаний з Іспанією, проте в результаті арабського
завоювання 711 року дана територія стала центром
та опорним пунктом арабських завойовників. Лише
в 1462 році Гібралтар був остаточно відвойований
європейцями. Іспанські володарі протягом ХV–XVI ст.
перетворюють його на могутню фортецю. Поворотним
періодом в історії даної території стала війна за
іспанську спадщину. У 1704 році англійці вперше
захопили Гібралтар, який відповідно до Утрехського
договору 1713 року став частиною володінь британської
корони. З цього часу Іспанія намагається повернути
дану територію під свій контроль. Іспанські правителі
здійснили низку спроб задля відновлення іспанського
суверенітету в період війни за незалежність США
1775–1783 рр., наполеонівських війни, під час Першої та
Другої світових воєн, однак жодна із них не увінчалася
успіхом. Головними сторонами конфлікту від XVIII ст. і
дотепер виступають Велика Британія та Іспанія.
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Evolution of the Gibraltarian conflict development
The paper analyzes the main milestones of the formation of the Gibraltar conflict,
as well as various aspects and factors that influence the evolution of this problem. The
main reasons and preconditions that contributed to the development of the struggle
for Gibraltar were highlighted. The attention is focused on the complexity of the
solution of this issue. The growth of the Gibraltar Strait in the economic and political
aspects is determined. The value of the Arab conquest and the Spanish reconciliation
in the region is revealed. The key date for the deployment of an international conflict
with Gibraltar has been established. The political, legal, strategic, and economic
significance of Gibraltar is illustrated. A change in the socio–political thinking of
the population of this region is described. The main plans for mastering the territory
of Gibraltar and the sea channel are revealed. The importance of the activities of
diplomacy in the resolution of crisis phenomena is emphasized. The place and role of
Gibraltar among the imperial claims and the interests of the main participants in the
conflict are determined.
Keywords: Gibraltar, Spain, United Kingdom, Utrehstskyy peace, settlement,
plan «Isabella Felix», foreign isolation.
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Некоторые вопросы азербайджанской семьи
и семейного быта в трудах
известного писателя М. С. Ордубади
Освещено семью и семейно–бытовые вопросы, имеющиеся в произведениях
М. С. Ордубади. Семья веками бережет наследственные традиции, она смысл
и фундамент семейной жизни, основа, мерило и критерий общества. Семья
большое богатство человечества, маленькая частица общества. Она, как
общественно–историческая категория, является наименьшим коллективом в
обществе.
Согласно национальным традициям азербайджанского народа, каждая
семья обязана воспитать детей, дать образование и женить, которые
обеспечиваются с помощью трех основных функций семьи: ведением хозяйства,
продолжением рода и воспитанием детей.
В статье исследуется семейно–брачные отношении имеющиеся в
творчестве М. С. Ордубади. В статье изложены также все этапы свадебного
процесса – любование, сватовство, обручение, свадебные торжества. А
также рассмотрены, связанные со свадебным процессом церемонии, обычаи и
традиции.
Чистосердечный, простой, искренний азербайджанский народ знаменит и
своим гостеприимством. В этом поучительном национальном обычае глубокое
уважение и почитание к гостю выражено во всех своих оттенках. В статье
рассматривается обычаи и обряды связанные с гостеприимством имеющие
место в творчестве М. С. Ордубади.
Ключевые слова: этнография, семья, семейный быт, брак, свадьба,
гостеприимство.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
В исследовании азербайджанской этнографии, в том
числе этнографии XIX и XX веков образцы устного
народного творчества и произведения наших поэтов и
писателей занимают особое место. Всегда сохраняет
свою актуальность изучение поэтов и писателей,
драматургов и публицистов, ставших очевидцами тех
этапов истории, когда в жизни азербайджанского народа
происходили серьезные изменения, отражающих в
своих произведениях политические, экономические,
социальные и культурные события.
Некоторые вопросы исследования семьи и семейного
быта азербайджанской этнографии отражены в ряде
исследований. В качестве примера можно привести
труды Г. Раджабли, Р. Бабаевой, М .Атакишиевой,
Г. Гулиева, А. Ахмедова, Г. Гейбуллаева, А. Садыгова,
А. Ализаде, Ш. Салехова, Г. Сеидовой, М. Джаб
раиловой, А. Трофимовой, Г. Гадирзаде, Н. Гулиевой,
М. Пашаевой и др. Следует отметить, что вопросы
семьи частично встречаются и в исследованиях ряда
авторов, изучающих произведения поэтов и писателей
с этнографической точки зрения. Например, в процессе
исследования творчества Низами Гянджеви Ш. Бунья
това [4] обращается к описываемым семейным вопро
сам, а также при исследовании творчества Гасан бей
Зардаби Ф. Джавадова [7] обращается к этим вопросам,
Джалила Мамедглузаде – М. Алиева [2], Самеду
Вургуна – Ф. Велиев и Р. Эфендиев [5], Д. Джаббарлы –
Г. Захидова [8] и т.д. Однако, творчество Мамеда
Саида Ордубади до сегодняшнего дня не было изучено
полностью с этнографической точки зрения.
В распоряжении Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева от 10 апреля 2012 года
о проведении юбилейных торжеств, посвященных
140–летию видного писателя, основателя жанра
исторического романа в азербайджанской литературе,
поэта, драматурга, публициста и общественного
деятеля Мамеда Саида Ордубади, была дана высокая
оценка нашей литературе и культуре. В распоряжении
отмечается, что Мамед Саид Ордубади является
автором ценных произведений, отражающих богатую
материальную и духовную культуру нашего народа [1].
Наряду с тем, что многочисленные произведения
Мамеда Саида Ордубади имеют высокую литературно–
художественную ценность, его творчество вызывает
огромный интерес позиции изучения этнографии
Азербайджана. В его произведениях имеются ценные
сведения о семье и семейном быте азербайджанского
народа наряду с его хозяйством, материальной и духов
ной культурой.
В письменных памятниках и источниках, в произ
ведениях классиков азербайджанской литературы, в
образцах устной народной литературы об азербайд
жанской семье и семейном быте имеются важные
сведения. Интересные материалы об азербайджанской
семье и семейном быте также отражены в источниках
XI – XVIII веках. Начиная с конца XVIII века вопросы
семьи и семейного быта в Азербайджане также
отражены в русскоязычной литературе XIX и XX веков.
Сравнительный анализ этих материалов показывает,
что между семейным бытом Азербайджана средних
веков и современной эпохи не существуют резкие
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

отличия, то есть, в семейном быте азербайджанского
народа наблюдаются традиции преемственности.
Следовательно, азербайджанский народ веками хранил
свои семейные устои, совершенствовал и развивал
их, они прошли все испытания истории, и дошли
до нас [14, c. 298]. Однако, следует особо отметить
и то, что «Социальные, политические, духовные
изменения, происходящие в обществе, напрямую или
косвенно влияют семье и семейным отношениям. Ибо
относящаяся к исторической категории семья, как
ячейка общества есть само общество в прямом смысле
этого слова» [9, c. 3].
Детальное изучение семьи и семейного быта,
анализ и описание способствует проникать в глубины
древней истории народа, культурно–нравственных
ценностей. Такие обычаи и обряды, как бракосочетание,
сватовство, свадьба, воспитание ребенка, похорон и
траурные процессии, вероисповедание имеют огромное
значение для семейного быта нашего народа. Все
они в совокупности составляют духовную систему,
воплощающую в себе этическое и эстетическое миро
понимание каждого этноса.
Вопросы, связанные с семьей и семейным бытом,
широко отражены в творчестве Мамеда Саида
Ордубади, который наблюдал за образом жизни, за
взаимоотношениями простой азербайджанской семьи,
родственников, соседей, села, особенно четко изучал
вопросы семьи – брачных отношений, сделав их
одной из основных тем своего творчества. Как и вся
прогрессивная интеллигенция эпохи, Мамед Саид
Ордубади считал семью основой общества, и в своих
произведениях придавал огромное значение созданию
высоконравственной семьи, воспитанию грамотных и
вежливых детей для построения свободного и развитого
общества. Факторы, негативно влияющие на семейный
быт, становились объектом критики его произведений.
Семейный быт, брачные отношения, свадьба, воспитание
детей, гостеприимство и т.д. занимают особое место
в крупных произведениях автора, в сюжетных линиях
его романов и пьес. Связующим звеном ряда его
произведений являются вопросы семьи и брачных
отношений.
В небольших произведениях Мамеда Саида Орду
бади, в его стихах, фельетонах, рассказах в живых и
ярких красках описывается азербайджанская этнография,
а в ряде случаев автор выступает вообще как информатор.
Он критиковал негативную роль религиозных деятелей,
вел беспощадную борьбу против религиозного суеверия.
В этом смысле пьеса Мамеда Саида Ордубади в четырех
актах вызывает особый интерес. Здесь освещены такие
вопросы, как развод, двоеженство, ранняя выдача
девочек замуж, выход замуж двух сестер за двух братьев
и т.д. Устами своих персонажей писатель выражает
отношение к различным вопросам, в том числе вопросы
семьи и брачных отношений. Речь образов на самом
деле, отражает отношение автора к ним, и раскрываются
характерные для эпохи этнографические вопросы.
Общее социальное развитие, влияние религии на жизнь
общества, представители религии, «сиге» (временный
брак), находится под прицелом критики Мамеда Саида
Ордубади.
На основе этнографических исследований отметим,
что «сиге» является особой формой бракосочетания,
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характерной для духовенства и торговцев, приверженцев
шиитского толка ислама. Согласно правилам этой
формы бракосочетания, мужчина обращается к молле,
называет имя женщины, с которой хочет вступить во
временные брачные отношения, и официально оформлял
их. Естественно, требовалось согласие женщины, и
в любой момент по взаимному согласию сторон этот
брак можно было расторгнуть. Если от этого брака
рождался ребенок, мужчина содержал его. Эта форма
бракосочетания была не очень распространенной в
Азербайджане [14, c. 384].
В произведениях Мамеда Саида Ордубади, в част
ности, в стихотворении «Малолетняя невеста» с болью в
душе подвергается критике выдача малолетних девочек
замуж. Похищение молодых девушек с применением
силы, бесправие женщин в бракоразводном процессе,
полигамия в семейно–брачных отношениях также
подвергались насмешливой критике Мамеда Саида
Ордубади.
Анализ произведений Мамеда Саида Ордубади
показывает, что такие негативные случаи, как выдача
девочек замуж в очень раннем возрасте, похищение
невесты, сига, двоеженство, многоженство и т.д. были
не очень–то повсеместными событиями в Азербайджане.
Основные виновники негативных проявлений подвер
гаются критике в произведениях Мамеда Саида
Ордубади устами образов, либо сами образы, ставшие
объектом критики, сами разоблачают себя своим
поведением или разговорами.
В произведениях Мамеда Саида Ордубади также
рассказывается о свадебных обычаях. Историчес
кий процесс женитьбы в Азербайджане состоял из
нескольких этапов: одобрение выбранной девушки,
сватовство, обручение и свадьба [14, c. 136]. Свадьба –
церемония торжественного оформления брака, которую
азербайджанский народ веками отмечала на высоком
уровне. Она – одна из самых древнейших обычаев,
связанных с радостью и весельем. Сам процесс
заключения брака основан на моральные устои и
ценности. Сегодня свадьба несколько модифицирована,
внесены новые элементы и детали, продолжая в
то же время сохранять свою суть [3, c. 113]. Гости
облачаются в новые наряды, отличающиеся от
повседневных, используют разные украшения. Здесь
настроение людей меняется в лучшую сторону, они
развлекаются, веселятся и радуются. Неслучайно, что
веселье в свадьбах отражено в творчестве поэтов, в
наших сказках и эпосах, где говорится, что свадьбы
продолжались сорок дней и сорок ночей. В то же время
свадьба многослойное, сложное явление семейного
быта, сопровождаемой многочисленными обычаями и
обрядами от одобрения выбранной девушки до выхода
невесты в доме мужа к людям. Порядки, обычаи,
обряды, исполняемые в этом процессе, почти одинаковы
во всех регионах Азербайджана за исключением
некоторых специфических элементов [6, c. 160].
В творчестве Мамеда Саида Ордубади рассказы
вается о браке между представителями социально
равных прослоек. В его романе «Меч и перо»
подробно описывается женитьба Атабея на Гетибе –
дочери Гянджинского эмира [10, c. 217]. Хотя
свадебные торжества богатых подвергается писателем
художественной обработке, все же произведение
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пестрит этнографическими материалами. Здесь расска
зывается о том, что весть о свадьбе Атабея и Гетибе
распространилась на всю страну, отовсюду гости
приезжали в Гянджу, невесте дарили самые дорогие
подарки, звучала музыка, танцевали танцовщицы и т.д.
В произведениях Мамеда Саида Ордубади также
рассказывается об услугах кенизов, мешшате, об
использовании таких косметических украшений, как
румяна, пудра, сурьма, имеющие место в произведениях
авторов средних веков. В книге Гамидуллаха Газвини
«Дополнение к избранной истории» также использовано
слово «мешшате». Ариф Эрдебили тоже использовал
слово «мешшате» и «мутриб» (человек, танцующий
на свадьбах и приглашающий гостей танцевать). В
книге Гази Бурханеддин мы также встречаем слово
«мешшате». Так называли женщин, приукрашивающих
новобрачную перед отправлением ее к жениху. Махмуд
Шебустери рассказывает о том, как женщины ухаживали
за собой, наносили ароматы на свои волосы. Как видно,
использование косметических средств на свадьбе
составляло особый этап всего свадебного мероприятия
[3, c. 94].
В романе «Тебриз туманный» Мамед Саид Орду
бади так описывает свадьбу Гасанаги: «Свадебные
торжества проходили в имении отца Гасанаги, куда мы
часто ходили в гости. Я прошел в зал, где собрались
мужчины, а Нина в зал для женщин. Присутствовала
группа музыкантов. Они играли то в меджлисе женщин,
то мужчин. Все танцевали, веселились… Собралась
специальная группа из мужчин и женщин, которая
отправилась за невестой… посланцы за невестой уже
вернулись. Играла музыка, небо освещалось факелами,
стреляли из винтовок. Привели невесту и отвели ее
в зал для женщин [12, c. 439]… Сестры Гасанаги
подготовили для невесты отдельно место, его называют
«довр». Невесту посадили на этой подушечке. А
женщины и девушки окружили ее. Именно поэтому этот
тюфак называют «довр» (круг). Одна женщина начала
танцевать и подняла вуаль с лица невесты» [12, c. 440].
В стихотворении «Свадебная ночь» Мамеда Саида
Ордубади также подробно, в деталях описывается
свадебная церемония, глазами этнографа подчерки
ваются все особенности свадьбы.
Анализ разных произведений Мамеда Саида Орд
убади показывает, что он неоднократно принимал
участие в свадебных мероприятиях, как на юге страны,
так и на севере, близко наблюдал за свадебными обря
дами. Поэтому такое точное описание свадеб в его этно
графическом наследии имеет практическое значение.
В произведениях Мамеда Саида Ордубади, в
частности в романах «Меч и перо», «Тебриз туманный»
также подробно описывается церемония наречения
именем детей.
В произведениях Мамеда Саида Ордубади указы
вается, что реалии общества отражаются в семье. В его
произведениях внутрисемейные отношения не стоят
обособленно от общественного воспитания, обществен
ной морали, воспитания патриотизма. Индивидуальная
мораль, общественная мораль, нравственные качества
людей занимает важное место в творчестве писателя.
Как уже было отмечено выше, семья как ячейка
общества и государства должна выполнять ряд функций,
две из которых напрямую связаны с детьми: 1) функция
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продолжения рода; 2) Воспитание детей [9, c. 90].
Известно, что отношения внутри семьи, отношение
между мужем и женой, их миропонимание оставляет
яркий след в воспитании детей. В той семье, где
существует взаимное уважение, любовь, воспитание
проводится в правильном направлении, здесь растет
человек в прямом смысле этого слова, строитель
будущего общества. Развитие детей в духе уважения
к нашим национальным истокам и обычаям, усвоение
правил поведения, становление достойным гражданином
занимает особое место в творчестве писателя. Всю свою
сознательную жизнь Мамед Саид Ордубади уделял
огромное внимание вопросу воспитания подрастающего
поколения, и в его творчестве вопрос образования в деле
воспитания детей находится на передних рядах.
В своих сатирических стихах «Газете Восточная
Русь» [11, c. 3], «Завещание Логмана» [11, c. 8], «Ты
создал человека» [11, c. 43], «Скажи» [11, c. 48], «Наша
дочь» [11, c. 70], «Моя жена» [11, c. 72], и фельетонах
«Письмо на родном языке» [11, c. 101], «Небольшой
фельетон» [11, c. 105], «Письмо» [11, c. 110], «Вести,
которые нужно знать» [11, c. 114], «Патриот –
интеллигент» [11, c. 116], «Родной язык» [11, c. 126],
«Вот, дожили» [11, c. 149], «Чернило» [11, c. 155],
«Бойкот» [11, c. 156], «Клянусь Аллахом» [11, c. 212]
особо подчеркиваются вопросы образования, выдвинут
на первый план вопрос учебы девушек.
В фельетоне, опубликованном в 1906 году на 16–м
номере журнала «Молла Насреддин», Мамед Саид
Ордубади полунамеком доводит до читателя негативную
роль реалий того времени в воспитании молодого
поколения. В начале ХХ века борьба азербайджанской
интеллигенции за развитие образования, просвещения,
становление новой школы сталкивалась серьезным
сопротивлением. Некоторые религиозные деятели не
хотели создания новых школ.
В романе «Несчастный миллионер или Рзагулу
Фиренгмеаб» писатель с трепетом рассказывает о
том, как Рзагулу хан воспитывает своих детей в духе
высокой светской морали [11, c. 339–340], поддерживает
его стремление воспитать детей – патриотов. Автор
представляет своим читателям таких образов, как
Доктор Ариф, получивший высшее образование в
пьесе «Динчилер», Сиггатулислам, давший своим детям
светское образование в романе «Тебриз туманный» [11,
c. 39].
Гостеприимство азербайджанцев, их обычаи также
занимают особое место в творчестве Мамеда Саида
Ордубади. Он с огромным уважением рассказывает,
что если к кому пришел гость, даже соседи приносят
подарки [13, c. 208], гость считается гостем всего села, у
его ног режут гурбан [13, c. 200] и т.д.
В романе «Тебриз туманный» великий писатель
рассказывает о присущей азербайджанской семье
гостеприимстве устами мисс Ханны, что Восток
обладает такими незабываемыми особенностями, как
гостеприимство, скромность, любовь к детям, почтение
к старшим, которые нельзя встречать нигде в мире. «…
Почему–то к восточному человеку привыкаешь быстро.
Дружба, близость с ними огромное счастье, а уходить от
них очень трудно» [13, c. 202].
В исторических романах Мамеда Саида Ордубади
также
уделяется
особое
внимание
служанкам,
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характерным для высшего общего Азербайджана. В
романе «Тебриз туманный» писатель часто рассказывает
о сотнях служанках в дворцах, об их особой роли
здесь. Как и во всех странах Ближнего Востока, в Азер
байджане во дворцах имелись служанки, называемые
«кениз».
Хотя такие вопросы, как внутрисемейные отноше
ния, воспитание и образование детей, общественное
воспитание, гостеприимство и прочее в произведениях
Мамеда Саида Ордубади подвергаются обработке
авторским воображением, все же они полностью
отражают этнографию азербайджанского народа в соот
ветствии с историей описываемых событий.
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Some issues of the Azerbaijani family and family life
in the writings of the famous writer M. S. Ordubadi
The article highlights family and family–domestic issues in the works of
M. S. Ordubadi. Family keeps hereditary traditions for centuries, it is the meaning
and foundation of family life, the basis, measure and criterion of society. The family
is a great wealth of humanity and small part of society. Family as a socio–historical
category, is the smallest collective in society.
According to the national traditions of the Azerbaijani people, each family is
obliged to raise children, educate and marry, which are provided through three main
functions of the family: housekeeping, procreation and upbringing children.
The article investigates the family–marriage relation existing in the works
of M. S. Ordubadi. The article also describes all stages of the wedding process –
admiration, matchmaking, engagement, wedding celebrations... And also considers
related to the wedding process, ceremonies, customs and traditions.
Sincere, simple, honest Azerbaijani people are famous for their hospitality. In
this instructive national custom, deep respect and reverence for the guest is expressed
in all his shades. The article considers customs and ceremonies associated with
hospitality taking place in the works of M. S. Ordubadi.
Keywords: ethnography, family, family life, marriage, wedding, hospitality.

Раджаблі Р. Г., старший викладач кафедри Регіонознавства,
Азербайджанський Університет Мов (Азербайджан, Баку),
matlabm@yandex.com
Деякі питання азербайджанської сім’ї та сімейного побуту
в працях відомого письменника М. С. Ордубади
Освітлено сім’ю і сімейно–побутові питання які мають місце в творах
М. С. Ордубади. Сім’я століттями береже спадкові традиції, вона сенс і
фундамент сімейного життя, основа, мірило і критерій суспільства. Сім’я
найбільше багатство людства, маленька частинка суспільства. Вона, як
суспільно–історична категорія, є найменшим колективом в суспільстві.
Відповідно до національних традицій азербайджанського народу,
кожна сім’я зобов’язана виховати дітей, дати їм освіту і одружити, які
забезпечуються за допомогою трьох основних функцій сім’ї: веденням
господарства, продовженням роду і вихованням дітей.
У статті досліджується сімейно–шлюбні відносини які мають місце в
творчості М. С. Ордубади. У статті викладені також всі етапи весільного
процесу – милування, сватання, заручини, весілля. А також розглянуті, пов’язані
з весільним процесом церемонії, звичаї і традиції.
Щирий, простий азербайджанський народ знаменитий і своєю
гостинністю. У цьому повчальному національному звичаї глибоку повагу і
шанування до гостя виражено у всіх своїх відтінках. У статті розглядається
звичаї і обряди пов’язані з гостинністю які мають місце в творчості
М. С. Ордубади.
Ключові слова: етнографія, сім’я, сімейний побут, шлюб, весілля,
гостинність.
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Методологічний вимір концепції «теорія»
в системі філософського мислення
Досліджується проблема філософії як споглядання, уособленням якої в
античні часи було поняття «теорії». Показано взаємозв’язок даної проблеми
з методологічними принципами платонівської пізнавальної традиції та їх
значення для формування філософської культури умоглядного та візуального
мислення.
Ключові слова: метафора, споглядання, теорія, візуальний, зір, сонце,
мислення.

З часів раннього періоду свого існування західна
філософія описувала власне становлення за допомогою
«окулярного» словника: «споглядання», «бачення»,
«рефлексія», «очевидність», «внутрішній зір», «про
зріння» – усі ці та багато інших понять безпосередньо
або метафорично вказують на спосіб осягнення тим
чи іншим філософом дійсності. Водночас вони є
«окулярними метафорами», які описують філософію
як «дзеркало природи», в якій важливу роль відіграють
поняття «ясності», «точки зору», «перспективи»,
«спекуляції», «світла розуму», «просвітництва» і «про
світлення». Сучасна філософія та наука використовують
поняття, які втратили безпосередньо «візуальний»
контекст, проте їх етимологія звертає саме до нього:
наприклад, слово «теорія» (гр. theoria (θεωρία)) означало
«споглядання» й пов’язувало діяльність філософа
з діяльністю глядача на виставі. Постає завдання
виявити основні аспекти поняття «теорія» в контексті
методології концепту споглядання.
Вирішення даної проблеми здійснюється в когні
тивних та епістемологічних дискурсах сучасної філософії.
У дослідженнях Р. Рорті, Дж. Лакоффа, М. Джонсона під
креслюється значення метафоричного способу осягнен
ня дійсності. Візуально–метафоричний контекст поняття
«теорія» випливає з робіт Д. Хатченсона та. Е. Найтін
гейл. У дослідженнях Дж. Портера, Д. Коена, В. Міт
челла та інших аналізуються метафори «ясності», «точки
зору», «перспективи», «світла розуму» для виявлення
поставленого у філософії пізнавального завдання.
Невирішені частини загальної проблеми. Сучасна
філософія демонструє ряд суттєвих досягнень у
дослідженні метафоричного способу пізнання. Разом
із тим поза увагою дослідників залишається історія
формування поняття «теорія» в якості споглядання у
філософському «дискурсі», пов’язаному з візуальним
способом мислення.
Мета статті ставить завдання визначити концепції
теорії як історичний конструкт в його взаємозв’язку
із методологічними рефлексіями у філософському
знанні, що відкриває нові, пізнавальні можливості
інтелектуальної культури мислення.
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Формування поняття «теорія» на перших етапах
розвитку філософії здійснюється в контексті пізнання
істини. Спочатку У філософії концептуальною є
метафора осягнення істини як споглядання світла.
При цьому світ істини існує за власними законами і
не залежить від діяльності філософа, завдання якого
полягає лише в тому, щоб дивитися – тобто сперечатися,
філософствувати, «теоретизувати». В античності такий
різновид споглядання був окремим видом діяльності,
який називався «θεωρία», і саме з ним порівнювалася
діяльність філософа. Тобто людини, яка легітимізувала
право на одержання істини відносно інших індивідів,
діяльність яких відрізняється від його вмінь і профе
сійних здібностей.
У давньогрецькій мові поняття «θεωρία» означало
«спостереження», «споглядання», «спілкування». Воно
походило від слова θεωρός (theōrós) – глядач, свідок,
спостерігач (слово «теорія» в українську мову
запозичене із західноєвропейський мов). У системі
античного пізнання «теорія» асоціювалася з окремим
видом діяльності, з якою порівнювалася діяльність
філософа як вченого. Філософська «теорія» є актом
«споглядання». Це поняття також вживалося щодо
глядачів релігійних церемоній і театральних постановок.
Зокрема, воно зустрічається у творах Платона й Аріс
тотеля.
Зазначимо, що у Платона «теорія» невіддільна
від поняття «методу». У цьому контексті результатом
творчості Платона стало подолання натруфілософського
мислення, створення концепції ідей (форм), обґрун
тування «строгого» наукового філософського знання та
виникнення дійсної метафізичної теорії. Це досягнення
афінського мислителя високо оцінює Е. Гуссерль, який
писав: «Можна сказати, що тільки з Платоном чисті
ідеї – справжнє пізнання, повноцінна теорія і наука
і (чим всі вони охоплюються) істинна філософія –
входять в свідомість людства. Сам Платон також є
першим, хто їх пізнавав і розробляв в якості філософські
найважливіших (найбільш принципових) дослідницьких
тем» [5, s. 12].
У своєму дослідженні «Видовища істини в класичній
грецькій філософії» А. Найтінгейл стверджує, що
«філософська теорія» пов’язана з «візією істини»
в давньогрецькій філософії. Саме давньогрецькі
філософи з подачі Піфагора (VІ ст. до н.е.) вперше
почали називати себе філософами, першими визначили
філософію як спеціальну дисципліну та як особливу
культурну практику: «Платон, Арістотель та інші
мислителі V–IV ст. до н.е., – вказує А. Найтінгейл, –
виступали проти традиційних «майстрів істини»,
навіть коли вони розробили різні концепції філософії
у змаганні один з одним. У цей період дискусії щодо
істинної природи філософії, отже, вищої форми знання,
були живими і суперечливими. Ці основоположні
дискусії формували (поряд з іншими речами) нову
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«революційну» заяву: вищою формою мудрості є theoria,
раціональне «бачення» метафізичної істини» [7, p. 3].
У даному контексті доречно погодитися з
твердженням Г. Вагнера про те, що «начало
метафізичних уявлень і думок припадає на таку ранню
фазу історії людства, що воно з необхідністю не
повинно підлягати можливості історичного дослідження.
Однак походження нашої (принаймні європейської)
метафізики – оскільки вона є і хоче бути теорією
трансцендентного – доступна історичному пошуку. І
якщо не можна обмежувати начала метафізики лише
однією історичною особистістю і єдиним історичним
письмовим твором, то все ж, воно знаходить у Платоні
свою точку кристалізації. У платонівському «Федоні»
ми знаходимо класичний для нас спосіб… яким наша
метафізика одержала начало в якості теорії» [10, p. 364].
Важливим є і те, що поняття ««θεωρία»»
в зазначений період асоціювалося не тільки з
«метафізикою», не тільки з «глядачем», але й з певною
соціальною роллю або громадським дорученням. В
описуваний період «теоретиками» (theoros) називали
людей, які здійснювали подорож чи паломництво за
межі поліса для того, щоб спостерігати певні події,
святі місця чи вистави. У класичний період «θεωρία»
означала подорож до оракула або відвідання релігійних
святкових дійств. Часто theoros направлявся містом
як його офіційний представник для відвідання певних
подій – до храму оракула чи на релігійну церемонію, і
повертався з офіційним звітом, в якому була викладена
подія, на споглядання якої він був відряджений. Відтак
«теоретики» могли бути як приватними (самостійно
відвідували певні події), так і громадськими (офі
ційними»)» [7, p. 3]. Безумовно, подібні події, часом
перед релігійними церемоніями, були пов’язані з
трансцендентними, і їх з повним правом можна віднести
до метафізики як науки та як теорії.
Разом із тим поняття «θεωρία» для теоретика
означала дію, яка складалася з трьох кроків: залишення
домівки, споглядання, повернення. Тому саме акт
споглядання, бачення був в центрі цієї події. Це було
обумовлено тим, що «theoros на релігійній церемонії
або в храмі спостерігав об’єкти та події, які були
сакралізовані шляхом ритуалів: глядач входив до
«ритуалізованої візуальності», в якій секулярні режими
споглядання були відсіяні релігійними ритуалами
і практиками. Цей сакралізований режим глядача
був центральним елементом традиційної theoria, і
запропонував потужну модель для філософського
поняття «бачення» божественних істин» [7, p. 4]. А
також внутрішніх сутностей речей, на які спрямоване
пізнання.
Отже, філософська θεωρία народжується з куль
турних практик, джерела яких лежать насамперед у
релігійних дійствах і церемоніях. Тут проводиться
аналогія між «теорією» як видом діяльності та
«печерою» Платона, де філософ діє подібним
до «теоретика чином». Адже алегорія «Печери»
відтворює «трьохактну структуру досвіду» теоретика,
який 1) полишає домівку, 2) споглядає дійство,
3) повертається розповісти про побачене [7, p. 4]. Акт
споглядання, який можна асоціювати з діяльністю
теоретика, складається з аналогічних трьох частин:
1) звільнений від оков в’язень печери виходить
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назовні за її межі; 2) вийшовши, він має «подивитися
наверх на світло», побачити людей, предмети, зорі,
місяць, і, зрештою – сонце, осягнути його сутність;
3) повернутися назад, до інших в’язнів, і розповісти про
свій досвід споглядання сонця, в який йому не повірять,
що і буде відрізняти його зі своїм досвідом від них.
Отже, вже в античну епоху філософський дискурс
ґрунтувався на перцептуальних метафорах, пов’язаних
із властивостями «зору» і «бачення». Платонівський
«світ ідей» – це світ візуальний, такий, який можна
«споглядати». «Споглядання» істинного «світу ідей»
водночас є способом досягнення істини, підкреслює
«візуальний» характер діяльності філософа.
Зазначимо, що «теорія» як діяльність філософа
постійно зустрічається у Платона. Так само візуальні
метафори присутні й у платонівському міфі про
«Печеру», у метафорі про «Сонце». Філософ «спо
глядає» істину, проте не буквально. Світло і погляд
вияскравлюють істину, і філософ має привілей
споглядати її, і це споглядання означає те ж саме, що
«дивитися» на сонце в міфі про «Печеру». За словами
Платона, «простір, який відкривається перед нашими
очима, подібний до помешкання у в’язниці, а світло
вогню у ньому – до сили сонця. Сходження ж догори
й споглядання речей, що перебувають у вишині, це
піднесення душі до сфери, доступної для осягнення
розумом. Допустивши це все, ти не помилишся щодо
моєї заповітної думки, якщо вже прагнеш її почути.
Правда, хіба лише бог знає, слушна вона чи ні.
Отже, мої особисті уявлення мають ось який вигляд:
вершиною світу думки є ідея добра – розрізнити її дуже
важко, але якщо комусь це вдається, той неодмінно
дійде висновку, що саме вона – причина всього, що
слушне й прекрасне. І саме від неї у світі видимому
походять світло і його володар, а у світі уявному вона
сама – володарка, народжує правду і розум, і до неї
повинен бути звернений погляд того, хто хоче діяти
розумно як у житті приватному, так і в громадському»
[2, c. 212]. Отже, метафори «сонця», «зору» і «бачення»
у платонізмі відіграють ключову роль.
Пізнавальні контексти цієї ролі визначається
взаємозв’язком вказаних метафор. Якими б зіркими
не були б у людини очі, вона нічого не побачить і не
відрізнить кольори, якщо її зору не буде сприяти світло.
Отже, світло є необхідною умовою бачення, тобто
медіумом, чимось «третім», спеціально призначеним для
«пов’язування» людського ока і видимого світу. Такий
зв’язок – підкреслює Платон, – цінніше будь–якого
іншого, тому що світло являє собою дорогоцінність.
У свою чергу, світло не саме божество Геліос, хоча
із всіх знарядь наших відчуттів він є найбільш
«сонцеподібним». Здатність бачити постає як деяке
втікання світла, а Сонце являє собою причину і світла, і
зору [2, с. 212].
Повертаючись до проблеми асоціації діяльності
«теоретика» як «глядача», зазначимо, що вона
пояснюється його біографією. Можливо, це сталося
тоді, коли він зустрів Сократа біля театру Діоніса на
схилі Акрополя, куди йшов, щоб взяти участь у змаганні
авторів трагедій. Відтак, як драматург і didaskalos,
Платон перебуває в сфері, де його майстерність
оцінюється глядачами. І далі – сам філософ в алегорії
«Печери» виступає як той, хто споглядає істину, тобто
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як «теоретик», як глядач певного дійства. «Театр
істини» розкривається філософу, який має її побачити і
розповісти іншим, тим, кому не вдалося звільнитися від
власних пут.
Така асоціація так само «стверджується» й Аріс
тотелем, який у своєму «Протрептику» порівнює
споглядання світу із глядачем, який дивиться виставу.
Слід зазначити, що «θεωρία» поряд з іншими
метафоричними засобами візуалізації присутня в усіх
працях Арістотеля. Його філософський дискурс можна
розглядати як теоретизацію візуального. Як стверджує
Дж. Портер, «методологічне дублювання очевидного,
зокрема, в «Метафізиці» та «Політиці», з перших
сторінок настільки вражає, що можна прийняти серйозно,
майже буквально, кожну появу метафор сприйняття
(світло, бачення, ясність) у дискурсі Арістотеля.
«Розглянути» (skopein), «дивитися» (blepein), «бачити»
(horan), «споглядати» теоретично (theorein) і так далі –
найбільш часті характеристики філософської діяльності в
Арістотеля (але також і у Платона)» [8, с. 95].
Яскравим прикладом представлення філософії
як «споглядання» є діалог «Протрептик» Арістотеля.
«Протрептик» – ранній твір Арістотеля, який, оче
видно, написаний ним у період його перебування в
Академії Платона. Існувало декілька згадок про твір
в античних авторів, проте сам він був втрачений, і
вперше ідея його реконструкції виникла в ХІХ столітті
(асоціюється з іменем британського дослідника Інгрема
Байвотера). Завдяки його дослідженню виявилося,
що неопіфагорієць Ямвліх у своїй роботі, названій
«Протрептик до філософії», відтворює значні уривки
з праці Арістотеля. Хоча праця не дійшла до нас і була
відтворена за іншими джерелами, проте дослідники,
які займають реконструкцією діалогу – Д. Хатченсон
та М. Джонсон, стверджують: «У стародавньому світі
«Протрептик», ймовірно, був однією з найбільш відомих
робіт Арістотеля і, можливо, однією з найбільш відомих
робіт з філософії будь–якого авторства» [6].
«Протрептик» – це жанр філософського твору,
як правило промова або розмова, яка намагається
«навернути», «вмовити», прийняти певну точку зору
або певний спосіб життя. У випадку Арістотеля
«Протрептик» є діалогом, мета якого – переконати
молодих людей зайнятися філософією. В силу чого
філософія та її переваги є головним лейтмотивом твору.
І саме в контексті порівняння діяльності «філософа»
і «теоретика» постає візуально–споглядальна природа
«теорії».
У діалозі «Протрептик» Арістотель говорить про
філософа як про того, хто йде на виставу. «Мудрість
не є корисною або вигідною, – зазначає мислитель, –
тому ми називаємо її невигідною, але хорошою, і вона
повинна бути вибраною не заради користі певної іншої
речі, але заради себе самої. Бо подібно до того, як ми
йдемо на Олімпійський фестиваль заради видовища,
навіть якщо нічого більше не повинне вийти з цього –
тому що theoria сама по собі є більш цінною, ніж гроші;
і навіть якщо ми йдемо щоб побути «теоретиком» на
фестивалі Діоніса, то не тому, що ми отримаємо щось
від акторів (насправді ми платимо, щоб побачити їх)...
то так само theoria всесвіту повинна бути вигороджена
вище всіх речей, які видаються корисними. Насправді
ми не повинні йти на такі клопоти, щоб побачити
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чоловіків, які вдають із себе жінок і рабів, або атлетів,
що борються і біжать, і не вважати правильним
споглядати (theorize) без оплати природу та істину
дійсності» [4].
Аналізуючи поняття «теорія» в традиції платонівсь
кого підходу Арістотель порівнює філософа–теоретика
з «теоретиком», який іде споглядати видовище –
спортивне змагання, або ж релігійне свято, або
виставу, або суспільну дію. Тим самим може перейти
до розуміння їх смислу, який містить ідеї – сутності
(форми–сутності). Далі, у контексті поняття «теорія»
у Арістотеля, потрібно згадати його βίος θεωρητικός –
«життя у спогляданні», «споглядальне життя», що
виступає в якості арістотелівського ідеалу. Проте це
поняття можна знайти в давньогрецькій філософії від
досократиків і до її завершення. Поняття βίος θεωρητικός
часто розглядається як досить репрезентативне для
античної філософії й пов’язується в першу чергу з
«Державою» Платона та з «Нікомаховою етикою»
Арістотеля. Останній прив’язує цей тип життя до
діаноетичних чеснот, наприклад, «фронезису». Для
Арістотеля «життя у спогляданні» – це найкращий тип
життя. Тільки споглядання є самодостатнім.
Висновки. Таким чином, з часів свого виникнення
поняття «теорія» змінювало своє значення. У Платона
«теорія» виступає як результат взаємодії «бачення»,
«зору» і «Сонця», що відкриває можливість розуміння
вищих смислів як ідей сутності. Певний час вона
асоціювалася з філософією, а в сучасну добу – з певним
обсягом наукових концептів, із системою ідей, які
пояснюють певні явища, ґрунтуючись на загальних
принципах. Для Арістотеля «θεωρία» є частиною його
словника, за допомогою якого описується філософія.
Діяльність філософа розглядається у контексті
«метафори споглядання» й по суті є «метафорою зору»,
який виступає типом філософської діяльності.
Перспективи подальших розвідок. Досліджуючи
поняття «теорії», Г.–Г. Гадамер стверджував, що вона не
була настільки непрактичною і спекулятивною, якою вона
видається у сучасній науковій епістемології. Натомість,
вона включала момент «сакральної комунікації».
«Теорія, – стверджує мислитель, – поширювала істину,
була не активною, а пасивною (pathos), повністю
включала і охоплювала все, що може бачити людина.
З цієї точки зору ми намагалися пояснити релігійне
тло грецької ідеї розуму» [1, с. 43]. Зазначений
взаємозв’язки теорії з різноманітними культурними і
споглядальними практиками зрештою були втрачені
із спекулятивними інтерпретаціями теорії в Середні
віки. У цей період спекулятивна традиція схоластики
розробляла латинський аналог теорії – «contemplation» –
«споглядання» у суто містично–умоглядному сенсі. Саме
тоді теорія втратила свій взаємозв’язок з «баченням»
дійства і практикою споглядання, зосередивши увагу на
містичних і метафізичних способах пошуку релігійно
християнських смислів. Враховуючи дану обставину,
необхідно дослідити проблему «споглядання в містично–
ірраціональному оприявленні.
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Культура мислення
в еволюції наукового пізнання:
аналітичний дискурс
Показана актуальність проблеми мислення в еволюції наукового пізнання
в новоєвропейській і сучасній інтелектуальній традиції. Аналізується вплив
способу мислення на формування культури, людини та науки в процесі зміни
епох, а також мети і цінностей пізнання.
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Освоєння природного світу, активна діяльність в
духовному житті обумовлено здатністю людини до
мислення, яке виступає рушієм еволюції суспільства.
Рівень мислення визначає як епоху в цілому, так
і її важливі сфери. Особливого значення процес
мислення відіграє у розвитку культури і науки. В її
формуванні приймають участь різні форми пізнання
і дослідження. Результатом є становлення культури
мислення, концептуалізованого в сучасних теоретичних
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дискурсах філософії. Її завдання полягає у визначенні
найважливіших конституентів раціональності сучасного
знання. Конкретний спосіб застосування логічних
процедур формує норми раціональності мислення,
правила методологічних рефлексій. Теоретичне від
творення поступу культури мислення найбільш доцільно
розкривається в дослідженні його цілісності в конкретну
епоху, концептуалізуючись у філософсько–теоретичному
знанні.
Складні теоретичні системи обумовлені наявністю
творчого мислення, яке легітимізує розвиток науки,
нових технологій, економічного добробуту, рівень
демократії в суспільстві і свобода особистості.
Очевидно, всі фактори і причини існування людини
обумовлені способом мислення, від креативності,
динаміки, енергій якого залежить власне прогрес
цивілізації загалом. Справа не у визначенні формування
способів мислення в історії людини. Для нас відправною
точкою є розуміння того, то емпіричний рівень пізнання
засвоює логічні зв’язки одного типу, але по мірі
ускладнення процесів мислення потрібні мисленнєві
процеси, які включають проміжні ланки. Їх система
постійно зростала, породжуючи все більш складні
форми теоретичного усвідомлення світу – філософію,
науку, технології, освіту. А також різні форми їх
презентації – методологічні рефлексії, когнітивні дис
курси, інтерпретацію, синергетику. Завдяки ним кожна
епоха, як і світ в цілому, постає у своїй конкретній
визначеності та предметності.
Життя людини та його перспективи визначаються,
головним чином, мисленням, яке дозволяє увійти в
параметри реальності. Сам індивід в своїй діяльності, як
правило, не виходить за межі структури своїх вихідних
логічних і суспільних зв’язків. Разом з тим, в процесі
розвитку історії соціуму і культури ускладнювалося
як мислення, так і кожний вид діяльності. В силу чого
ця структура здатна пояснити всі основні проблеми, з
якими зустрічається соціум та людина в кожну епоху.
Але сьогодні найбільш важливою є наша епоха, в якій
здійснюється самореалізація особистості.
Уявлення про модерне бачення сучасного мислення
формували не тільки і не стільки представники
класичної філософії, скільки сучасні філософи–
постмодерністи. Іншими словами, для розуміння
теоретичного уявлення про культуру мислення епохи
Модерну та постмодерну потрібно мати на увазі
сучасні філософські дискусії про природу, місце та роль
філософії класичної та посткласичної доби. Причому
вони носять принциповий характер, оскільки мова йде
про долю філософії в цілому. Після Г. Гегеля філософія
із систематичної форми знання, якою вона була в
епоху класики (модерну), стає переважно критичною і
скептичною. Предметом її критики також є розум, однак
на відміну від класичного критицизму (кантівського,
наприклад), метою цієї критики є не створення вільної
від догматизму, заснованої виключно на розумі
метафізичної картини світу, а навпаки, доказ безсилля
розуму створити таку картину. Критицизм тут –
наслідок не зміцнення, а зруйнування віри в розум, який
залишається системоутоврюючою силою, залишаючись
в кращому випадку знаряддям критики кожної системи.
Якщо «класична філософія завдяки розуму прагнула
виявити субстанційну єдність світу, то тепер подібна
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спроба оцінюється як загроза людській свободі, як
прояв влади над людиною обезособлених сил і структур.
Свобода і розум постають у взаємовиключному
відношенні. Свобода, якщо і можлива, то за межами
раціонального мислення, яке дозволяє досягнути
взаєморозуміння і згоди» [8, с. 35].
В даному контексті постає питання про місце
філософії сьогодні. Адже якщо свобода може бути
досягнута завдяки розуму, який повністю належить
до монополії науки, то філософія в її класичному
розумінні, схоже, дійсно неможлива, отже, і не
потрібна. В кращому випадку за нею зберігається
значення своєрідної експериментальної площадки
для проведення різних семантичних дослідів, які
руйнують будь–яку стабільність, порушуючи стійкість
і єдність мисленнєвих форм, які розширюють зону
незгоди і конфронтації. В своєму постмодерністському
трактуванні філософія втрачає значення не лише етичної
теорії, яка формулює принципи загальнолюдської
моралі, але й епістемології, що містить в собі спільні
основи наукового пізнання. Якщо раніше її поважали
в якості вищої інстанції у вирішенні проблеми
культури, яка показує в ній місце науці, моралі й
мистецтву, то тепер кожна з цих областей мислить себе
самодостатньою, не маючи потреби в ніякій філософії,
що стоїть над нею. Але тим самим руйнується й те, що
надавало їм цілісність і єдність. Тепер немає спільної
для всіх моралі, як немає істини, взагалі ніякого
універсального,
абсолютного,
загальнозначимого
смислу; кожний смисл обмежений рамками конкретної
ситуації, за межами якої втрачає свою істину і значення.
Кожний може поступати як захоче, і видавати за істину
те, що йому вигідно і корисно [8, с. 36]. Це і є основною
проблемою, яку намагаються вирішити учасники
постійних дискусій стосовно місця і призначення
філософії в контексті постмодернізму.
Необхідно зазначити, що питання, з якого часу веде
свій відлік сучасна, новітня філософія, чи існує певний
критерій, згідно з яким можна відносити тих чи тих
філософів до постмодерністів, та інші дотичні до них
питання є дискусійними [2]. Враховуючи складність
і неоднозначність вказаного питання, варто вести
мову скоріше про «певний модерний та постмодерний
соціокультурні простори, в яких тематизують бачення
науки та наукового мислення» [3, с. 4].
Дискусії «екстерналістів» та «інтерналістів» про
причини виникнення нового способу мислення та
чинники її розвитку є сучасними спробами осягнути
науку в новоєвропейський період. І якщо стосовно
шляхів її виникнення серед сучасних філософів
та істориків науки і філософії тривають дискусії,
то відносно її місця та ролі в модерній культурі
спостерігаємо одностайність. Зокрема, однією з
визначальних рис модерного періоду є сцієнтизм,
тобто віра у безмежні можливості людського
розуму і в першу чергу раціонального мислення. Його
авторитетом освячують політичні доктрини. Від
його імені проголошують моральні заповіді. Воно
є вищою апеляційною інстанцією для всіх інших
видів людської діяльності. Що ж до труднощів, що
виникали як у самому процесі пізнання, так і в процесі
імплементації його результатів, то їх пояснювали
недостатньою розвиненістю наукового мислення.
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Потрібно враховувати, що контроверза «сцієнтизм–
антисцієнтизм» – не лише протилежні мисленнєві
підходи стосовно науки, а й певна соціально–культурна
дилема. Тобто вона орієнтує на дослідження науки
і наукового мислення в культурно–історичному
контексті. Цей контекст і дає змогу «з’ясувати витоки
соціального оптимізму мислителів епохи Модерну, та їх
занепокоєність у сьогоденні» [4, с. 65].
Звернення до філософії як певного метадискурсу,
згідно з Ж.–Ф. Ліотаром, і можна оцінити як
прикметну особливість культури модерного періоду.
На фундаменталізм як на характерну науки цієї епохи
вказує і Р. Рорті. Ініціатива фундаменталізму, за
Р. Рорті, становить осереддя традиційної епістемології
[9, с. 132]. З точки зору цієї ініціативи, будь–яка наука
може стати законною, якщо всі її істинні твердження
можна перевірити. У кінцевому підсумку саме
філософія, точніше – епістемологія, прояснювала те,
що обґрунтовувало наукові твердження, і той рівень
легітимності, на який вони могли б розраховувати.
Без такої легітимації наука ґрунтувалася б на піску,
тобто не мала основи. На практиці ж епістемологи
використовували в якості зразків сучасні їм способи
мислення, котрі ідентифікували як успішні, починаючи
зі «сліпого» захоплення Р. Декарта математикою,
Б. Спінози – геометрією і закінчуючи сучасним попитом
на інформаційні технології.
У цьому контексті спроби подолання модерної
епістемології означають відмову від філософії фунда
менталізму. Одним із лідерів такого повороту є В. Куайн
з його концепцією «натуралізованої епістемології»,
який закликає позбавити епістемологію її апріорного
та привілейованого статусу і витлумачує як рівну
серед рівних, як одну з багатьох наук. Проте існує
і більш загальна епістемологічна традиція, у межах
якої філософія фундаменталізму постає у «гротескній
формі». Ця традиція пропонує таку інтерпретацію
епістемології, яка сфокусована не стільки на
фундаменталізмі, скільки на такому розумінні природи
знання, яке його уможливило. У вигляді короткого
резюме цю традицію можна викласти так: «знання
належить розглядати як істинну репрезентацію
незалежної реальності у свідомості» [4, с. 408].
В рамках модерної філософії виникли й розвивалися
дві головні філософські епістемологічні концепції
мислення – раціоналізм та емпіризм. Перша традиція
вбачала основи знання в істинах розуму, апріорних
істинах інтелектуальної інтуїції. Друга виходила з того,
що у фундаменті знання перебувають істини досвіду,
які є результатом чуттєвого сприйняття людиною
світу. Відповідно до цього перша традиція тяжіла до
побудови дедуктивної системи знання, ґрунтованої
на апріорних аксіомах інтелектуальної інтуїції; друга
розглядала процес пізнання як отримання індуктивних
узагальнень з окремих емпіричних істин, які містять
вірогідне знання. Хоча ці дві протилежні концепції
є лише різними сторонами по суті однієї й тієї самої
моделі пізнання. Той загальний зміст цієї моделі, який
є інваріантним як для раціоналізму, так і для емпіризму,
можна назвати концепцією «обґрунтування».
Важливо враховувати, що вчені епохи Нового часу
не лише сприймали його духовну атмосферу, а й самі, як
правило, були філософами та ідейними натхненнями цієї
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епохи. Тому проблема «обґрунтування» для них не була
якоюсь окремою, особливою проблемою. Своєрідною
альтернативою концепції «обґрунтування» є філософська
доктрина І. Канта. На противагу модерній філософії як
раціоналістського, так і сенсуалістського спрямування,
німецький філософ наголошував на діяльнісному
характері пізнання, на механізмах народження знання
внаслідок накладання певної мисленнєвої категоріальної
сітки, матриці апріорних форм розсудку на реалії
емпіричного світу. Не викликає заперечення, що
«коперниканський переворот» І. Канта у філософії
практично звівся до експлікації реальної практики
гносеолога і загальної культури мислення модерного
періоду: порядок речей у природі відповідає порядку
речей у мисленні і багато в чому визначений ним. Цей
поворот «гіпертрофує принцип тотожності структур
буття та людської свідомості, абсолютизує пізнавальне
ставлення людини до світу та рефлексивні форми його
осягнення» [3, с. 7].
На думку І. Канта, як відомо, філософія покликана
відповісти на три взаємопов’язані питання: «Що я можу
знати?», «Що я повинен робити?», «На що я можу
сподіватися?», які дають відповідь на четверте питання
«Що є людина?». Завдяки такій постановці питання
родоначальник німецької класичної філософії підійшов
до розуміння необхідності подолання класичної
«гносеологічної робінзонади», яка заводила у глухий кут
представників як емпіричного, так і раціоналістичного
мислення. Подолати нездатність цієї контроверзи можна
було завдяки трансценденції індивідуального суб’єкта
пізнання. Стосовно останнього трансцендентальні
форми мислення дійсно є апріорними, оскільки вони
напрацьовані попередніми генераціями філософів.
Якщо І. Кант використовував трансценденталізм
для обґрунтування можливості наук про природу, то
через століття Е. Гуссерль переймається пошуком
сенсу і місця науки у людській життєдіяльності. Криза
сучасної йому європейської науки, вважав він, полягає
насамперед у тому, що вона відчужена від людини, тому
не здатна зарадити їй у розв’язанні нагальних життєвих
проблем. В силу чого не випадково він звертається
до «життєвого світу» людини як основи наукового
пізнання, де й можливо віднайти сенс і цінність науки
у культурі. Щоправда, фундатор феноменології зводить
«життєвий світ» знову ж таки до людської свідомості,
а саме до того її шару, який не затьмарений науко
вими інтерпретаціями та рефлексіями. Дана тематика
знайшла продовження у М. Гайдеггера, для якого
буття людини у світі – одне з центральних понять його
концепції. На думку філософа, людина, по–перше,
завжди зацікавлена, заангажована, захоплена процесом
репрезентації світу, по–друге, вона має справу з речами
цього світу, по–третє, маємо справу зі спроможністю
розуміти їх. Понад те, можна провести межу між
уявленням про об’єкт та самим цим об’єктом, але не
між моєю поведінкою, яка реально зв’язує людину з
цим реальним об’єктом та уявленням про нього. А
якщо це так, то не може існувати суб’єкта пізнання, до
якого апелювала модерна наука і філософія. Іншими
словами, звернення до області гуманітарних наук, що
передбачає розгляд буття людини у світі, підриває
засади класичної епістемології та принципів її мислення
[3, с. 8–9].
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Другий напрям – це продовження дослідження
людської свідомості у феноменології та логіці класичної
філософії, де, нехай і в «обернених формах», показано
фундаментальну картину еволюції людського духу.
Розвиток пізнання, відповідно до позиції класичної
філософії, має кумулятивний характер, де нижчі його
форми «знімаються» вищими, створюючи «неадекватну
картину світу» [1].
В подальшому «кумулятивний» образ науки та
відповідний йому тип мислення був розвинений у
неопозитивістських моделях пізнання. Характерними
рисами цих моделей є визнання надісторичних істин,
нагромадження яких становить суть процесу розвитку
наукового знання; розуміння динаміки наукового знання
тісно пов’язане з проблемою демаркації (все те, що не
є наука, має бути відкинуте); повна елімінація хиб з
історії науки; образ незмінної статичної науки загалом.
В сучасній західній філософії «лінійні», кумулятивні
моделі розвитку мислення і пізнання зазнають
остракізму. Відомий представник постпозитивізму
П. Фейєрабенд критикує концепції, згідно з якими в
процесі зростання знання зберігаються всі досягнуті
результати й додаються деякі нові. Він наполягає на
тому, що теза про «кумулятивність» хибна, оскільки
не
враховує
існування
альтернативних
теорій.
Останні, на його думку, є несумісними. Тому їх
неможливо дедукувати одна з одної. Хибною, на думку
П. Фейєрабенда, є й інша підвалина кумулятивізму,
а саме положення про інваріантність термінів різних
теорій. Він твердить, що значення термінів залежить від
контексту теорії, в якій вони функціюють. Оскільки ці
теорії несумісні, то й значення термінів незіставні одне
з одним, що унеможливлює існування «нейтральної
мови науки». Наприклад, «маса» в «теоріях Ньютона
та Ейнштейна – це два різних поняття. Отже, кожна
успішна теорія має напрацювати власну мову» [3, с. 10].
Відомо, що філософія і філософське мислення епохи
Модерну була зорієнтована переважно на природничі
науки та історію, розвиток якої зображали як лінійний
процес, в якому людина є лише засобом його реалізації.
Розуміння історії, людини, суспільних відносин,
ґрунтоване на засадах раціоналізму і техноцентризму,
з одного боку, призводило до утопічних ілюзій або
соціального розпачу, а з іншого – все багатство людської
суб’єктивності зводилося до тотального панування
розуму над іншими людськими якостями, а саму людину
витлумачували лише як додаток до навколишнього світу
та засіб суспільного прогресу [4, с. 35].
Водночас таке розуміння людини у рамках модерної
науки є дещо поверховим і спрощеним, адже саме цьому
періоду ми завдячуємо тим ідеям, які залишаються
досить привабливими й нині. Це насамперед Ідеї
автономії
людини,
її
індивідуальної
свободи,
громадянських прав тощо [7]. Ці два суперечливі
моменти у розумінні образу людини в модерний період
зумовлюють амбівалентне ставлення до місця людини
у філософській картині дійсності. Дилема полягає в
наступному: або індивідуальна абсолютна воля, яка веде,
скоріше всього, до анархізму, або абсолютне панування
суспільного закону, що призводить до тоталітаризму.
Висновки. Філософія модерну у своєму тлумаченні
свободи був націлений на безмежне кількісне
розширення сфер економічної, наукової та політичної
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діяльності людини. Саме межі, поставлені природою та
соціокультурною реальністю сьогодення, були причиною
кризи світоглядних уявлень доби Модерну. Окрім
того, технократизм та функціоналізм епохи Модерну з
притаманними для них прагненнями до абсолютизації
та уніфікації суперечили ідеальним уявленням щодо
абсолютної людської волі, ідеям автономності та
самодостатності людського «Я». Це, власне, можна
розцінювати як внутрішні суперечності культури
Модерну, які долаються високим рівнем розвитку куль
тури мислення.
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analytical discourse
Actuality of the problem of thinking in the evolution of scientific knowledge
in modern European and modern intellectual traditions is shown. The influence
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process of changing the epochs, as well as the goals and values of cognition,
is analyzed.
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Інтерпретація феномену свободи
в філософії Іммануїла Канта
Аналізується процес формування основних підходів у розумінні категорії
свободи представниками німецької класичної філософії. Розглядається
філософська система Канта, яка отримує свою тематизацію в горизонті
свободи як основної проблеми всієї новоєвропейської філософії. Зазначається,
що Кант вперше чітко і радикально зв’язує проблему людської свободи з
основними питаннями метафізики. Встановлено, що метафізичною основою
можливостей, реальності правової свободи у І. Канта стало його вчення
про трансцендентальну та практичну свободу. Визначається проблематика
практичного розуму за Кантом, відмінності трансцендентальної і практичної
свободи.
Ключові слова: свобода, категоричний імператив, свобода вибору,
свобода дії, свобода волі, трансцендентальна свобода, ідентифікація,
відповідальність.

Німецька класична філософія принесла з собою
онтологічні та гносеологічні трактування компонентів
свободи. Розуміння свободи в зазначений період
досить неоднозначний: її розглядають як самодетермі
нірованність; як здатність до вибору (або людина
підкоряється інстинктам, або вирішується йти за межі
природного і соціального світу); як свідоме зусилля
людини з підтримки в собі людського, але все ж
свобода − це авторство, коли людина свідомо робить
вибір і усвідомлює, що несе за це відповідальність.
Свобода невід’ємно пов’язана з усвідомленням
суперечливості, з неможливістю ухилитися від вибору
як «життєвого» вирішення цього протиріччя. Свобода,
що розуміється як «свобода від», тісно пов’язана з
відчуженням, якщо розглядати це поняття з гранично
широких позицій. Проблема людини, природи, свободи
є вихідною як у філософії Канта, так і в німецькій
класичній філософії в цілому. Проблеми, висунуті
багатьма критиками та апологетами в їх трактуванні
кантівської філософії свободи, лише підкреслюють
складність та неоднозначність філософського вчення.
Потрібно відзначити кращу позицію Канта в аналізі
свободи в порівнянні з аргументами численних
дослідників цієї ідеї. Філософ у своїх роботах
намагається не просто з’ясувати межі теоретичного
знання та вимірювати деякі його претензії, але і
показати можливості та специфіку «практичного»
знання, що розкриває сенс та призначення людської
діяльності в світі, зрозумілого і значимого для
конкретної людини. Віра в реальність особистої свободи
мислиться Кантом як загальна для всіх практично
діючих людей логічна необхідність, як умова практичної
дії, вчинка, в яких і реалізується індивідуальність.
Особистість виймається з природної та соціальної
детермінації, вона належить тому вільному, замкненому
ноуменальному світу, де вільне волевиявлення
перетворюється в причину багатьох подій і вчинків.
Жоден з наступників, розробляючи власні нові теорії та
гіпотези не міг не відштовхуватись від Канта.
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Тематика свободи приваблювала та приваблює
дослідників, вона є центральною у філософсько–
антропологічних студіях багатьох філософів. Серед
зарубіжних дослідників слід відзначити роботи
М. Бубера, Е. Блоха, В. Віндельбанда, Х.–Г. Гадамера,
Е. Гуссерля, Ж. Дерріди, Е. Касирера, Х. Ортеги–і–
Гассета, Ж.–П. Сартра, М. Фуко, М. Гайдеггера тощо.
У сучасній філософській думці України означена
проблематика осмислюється у працях В. Андрущенка,
Є. Бистрицького, Г. Волинки, А. Карася, А. Лоя,
Б. Новікова, В. Шинкарука, М. Поповича та ін.
Об’єднуючим чинником для філософів є думка про
те, що в проблемі свободи сфокусувалися в кінцевому
підсумку всі філософські проблеми буття людини.
Метою даної статті є здійснення дослідження
філософського аналізу феномену свободи в німецькій
класичній філософії, зокрема, осягнення іі феномена
Іммануїлом Кантом, виокремлення особливостей
розуміння свободи в період становлення та розвитку
німецької класичної філософської думки, визначення
відмінності трансцендентальної і практичної свободи.
Об’єктом дослідження виступає трансцендентальна
філософія І. Канта, предметом – філософське обґрун
тування і розробка в творах І. Канта трансцендентальної
та практичної свободи.
Великий внесок в розробку вчення про свободу
належить німецькій класичній, насамперед, ідеаліс
тичній філософії, яку представляють одразу декілька
видатних філософів, що переймались проблемами
свободи. Нами буде розглянуто відношення свободи і
необхідності в філософії Канта, що вперше визначає
і радикальним чином пов’язує проблему свободи з
основними проблемами метафізики. Основне завдання
своєї трансцендентальної філософії Кант формулює не
інакше, як порятунок свободи, як доказ її реальності,
прояснення сенсу і змісту. І. Кант спочатку осягає
каузальність як причинність природного порядку
речей: якщо сутність людини осягається у свободі і
через свободу, то сутність природи осягається через
причинність. Основоположення причинності є умовою
будь–якого досвіду осягнення природи як такої. Тим
самим співвідношення людського буття і природи стає
співвідношенням свободи і причинності. Причинність
є трансцендентальна умова розуміння природних
процесів, які завжди здійснюються в часі, осягається
як природна необхідність, яка «повинна бути умовою,
відповідно до якої визначаються діючі причини» [1,
с. 166]. Від природної причинності Кант відокремлює
«вільну причинність» або причинність як свободу.
Однак, якщо свобода розуміється тільки в горизонті
причинності, то тим самим піддається сумніву сама
сутність людської свободи. Саме в цьому полягає
основна проблема співвідношення природи та свободи в
філософії Канта.
Важливе значення для прояснення сутності людської
свободи має поняття дії. Насамперед, Кант говорить про
дію в природі, розкриваючи той загальний онтологічний
горизонт, в якому встановлюється ідея свободи як
особливого роду причинність. Свобода виступає як
особливий і характерний вид причинності. Саме таке
розуміння виявляється для Канта особливо значимим,
щоб з’ясувати суть свободи в її космологічному вимірі.
Свобода як абсолютна спонтанність є свободою в
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космологічному розумінні, тобто трансцендентальна
ідея свободи, що невід’ємна від причинності як такої
та відноситься до сутнісного розуміння природи
взагалі. Проте, таке прагнення неминуче тягне за
собою розлад чистого розуму. «Немає ніякої свободи,
все здійснюється у світі тільки за законами природи»
[3, с. 418]. Трансцендентальне розуміння свободи
включає в себе по суті справи питання про можливість
метафізики як такої. Свобода виявляється невіддільною
від наявності світу і його розуміння. Для Канта світ
є «сукупність усіх явищ» [3, с. 363]. Космос або
природа є сукупністю всього сущого, доступного для
людського пізнання. З’ясування того, яке місце займає
ідея свободи у всій метафізичної проблематики, –
саме це має вирішальне значення у філософії Канта:
«Справжня мета досліджень метафізики – це тільки
три ідеї: Бог, Свобода і Безсмертя» [3, с. 365].
Отже, свобода у метафізичному плані є для Канта
космологічна ідея, яка отримує переважне значення
серед усіх інших космологічних ідей. Ідея свободи
конституюється у неминучому протиставленні тези й
антитези, що становлять сутність третього антиномії,
а саме: або свобода є в самій природі, а чи є природа
як сама по собі функціонуючий каузально механізм?
Ключ до вирішення цієї антиномії Кант знаходить у
суворій відмінності між явищем і річчю в собі. Дозвіл
третьої антиномії передбачає не тільки розуміння
людини в її космологічної вимірі, а й осягнення її
сутності як морально дійової особи. Узгодження
причини як природної необхідності і причини як
свободи виявляється основою всієї проблематики
практичного розуму. Кант зазначає, що космологічне
поняття свободи утворює справді проблематичний
зміст в розумінні практичної свободи, до якої веде
нас другий шлях. Відзначимо, що на першому шляху
свобода осягається як можливий вид причинності в
природному порядку закономірних явищ. На другому
шляху свобода є відмінністю людини як розумної істоти
в природному порядку речей. Тільки на другому шляху
ми безпосередньо стикаємося з людською свободою як
такою. Зупинимось на протилежних положеннях Канта
про практичну свободу: з одного боку, свобода не є
емпіричне поняття, з іншого боку, свобода має свою
фактичність. Саме це і складає основну проблематику
Канта на його другому шляху до свободи. Свобода як
унікальне явище людського буття цілком може бути
фактом, і тим не менше вона не може бути поняттям
повсякденного досвіду. Мова йде про новий характер
фактичності, якому відповідає вже інше поняття досвіду,
відмінне від суто теоретичного пізнання. У «Критиці
практичного розуму» Кант визначає особистість як
те, «що підносить людину над самою собою» [2,
с. 413]. Свобода є ідея, і свободу, згідно Канту, слід
розуміти як необумовлену причинність. Особливо
примітною виявляється така обставина, «що серед
фактів є навіть одна ідея розуму, яка сама по собі не
може бути зображена у спогляданні, отже немає ніякого
теоретичного доказу її можливості ... Це ідея Свободи»
[4, с. 507]. Реальність свободи опиняється поза
предметним досвідом і вимагає іншого роду дійсності
на відміну від тієї, яка виявляється в сфері осягнення
природних явищ. Практика і є тією фактичністю,
яка відповідає реальності свободи. Свобода у своєму
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сутнісному змісті відноситься до дійсності практичного
як феномена. Тут на перший план виступає проблема
специфічної сутності досвіду людської свободи як
практичної дії. Досвід практичної свободи є досвід
людини як особи та особистості. Об’єктивна реальність
свободи прояснюється лише через практичні закони
чистого розуму. Через основний закон чистого
практичного розуму Кант досягає тієї основи, завдяки
якій він може встановлювати справжню фактичність
волі. У зв’язку з цим можна з’ясувати практичну
сутність чистого розуму, тобто поняття чистої волі, не
обтяженої ніякою чуттєвістю і ніякими уявленнями
суто предметного характеру. Згідно з Кантом, сутність
практичного розуму є закон чистої волі. Такого роду
закон має характер категоричного імперативу, в якому
розкривається належна дійсність чистого практичного
розуму. Оскільки має місце факт чистого практичного
розуму, остільки фактичність практичної свободи не
вимагає теоретичного обґрунтування. Ось чому Кант
говорить, що свобода «проявляється через моральний
закон» [2, с. 314]. Шлях до практичної свободи
виявляється більш коротким, ніж до космологічної,
бо практичне не вимагає теоретичного обґрунтування
феномена свободи як такої. Обґрунтування реальності
практичної свободи вимагає розуміння однієї обставини,
а саме: тоді і тільки тоді є свобода, коли є дійсне
воління належного. Чиста воля є чистим практичним
розумом, що визначає законодавство фактичної
діяльності і передбачає відповідальність, необхідну для
здійснення людської особистості і тим самим її свободи.
Все це співвідноситься між собою в самій сутності
людського існування. Ось чому відношення між чистим
і практичним розумом – а самою свободою виявляється
умовою їх необхідною взаємозв’язку. Закон практичного
розуму є підставою можливості осягнення свободи.
Свобода, з іншого боку, є підставою можливості
встановлення закону та існування самого практичного
розуму. Вся аналітика практичного розуму має на меті
продемонструвати, що факт чистого практичного розуму
«нерозривно пов’язаний з усвідомленням свободи волі і
навіть тотожний з ним» [2, с. 361].
Таким чином, досягається основа для онтологічного
розходження між суб’єктом і об’єктом, особистістю і
річчю. На основі personalitas moralis Кант проводить
межі між особистістю і річчю як двома різними сферами
буття: особистість є сфера свободи, а природа є сфера
необхідності. У силу цієї відмінності виникають два
ряди метафізики: «метафізики природи і метафізики
моральності» [2, с. 222]. Тобто поряд з онтологією res
extensa повинна мати місце і онтологія res cogitans.
Метафізика моралі по суті й є онтологією людської
особистості. Характеристика буття особистості як
дієво існуючої мети розкриває онтологічну значимість
personalis moralis. Буття всякої особи як вільна зустріч
з іншими особами є сфера цілей; це і є інтелігібельна
сфера свободи. Інтерпретація Я у філософії Канта
як моральної особистості говорить про дію і мету,
але питання про існування трансцендентального Я
не ставиться взагалі. Демонстрацію недостатності
інтерпретації Я як Ego cogito Кант здійснює в «Критиці
чистого розуму», де мова йде про паралогізми чистого
розуму. У «паралогізмі» розкривається помилковість
психологічних міркувань, вимовних на основі онто
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логічних понять в їх застосуванні до Ego cogito. Тільки
в моральному плані Я знаходить своє власне буття.
Істинно вільним виявляється тільки personalitas moralis.
Отже, у філософії Канта проблема свободи набуває
метафізичного виміру.
Висновок з цього дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Проблема
свободи висувається на перший план у німецькому
класичному ідеалізмі, який є завершенням всієї
новоєвропейської метафізики. Вперше у філософії
Канта філософія свободи знаходить фундаментальний
метафізичний сенс, отримуючи своє перетворення і
подальший розвиток в метафізиці чистої діяльності
«Я» Фіхте, в системі науки про досвід свідомості
Гегеля і в системі свободи Шеллінга, в якій свобода
проголошується основою буття; виникає метафізичне
розуміння буття як волі. Це розуміння визначає
філософію Шопенгауера, Маркса, Ніцше. Свобода волі
за Кантом, полягає у добровільному самовизначенні,
виходячи з раціонального розуміння правильності
і
необхідності
об’єктивно
існуючих
етичних
законів, а також у добровільному його дотриманню.
Практичний розум, воля, сама встановлює для себе
закон підпорядкування, що для Канта є важливою,
і навіть необхідною умовою існування свободи як
здатності самостійно започатковувати причинні ряди
змін. Кант вперше чітко і радикально зв’язує проблему
людської свободи з основними питаннями метафізики.
Розв’язання проблеми свободи в філософії Канта
веде до принципової трансформації та розширенню
всієї метафізичної проблематики. Не дивлячись на
багатоваріантність філософського наукового арсеналу
щодо феноменів свободи та свідомості, спостерігається
недостатня вивченість тенденцій трансформації свободи
у суспільстві. Проте, в умовах стрімких, суспільних
змін актуалізується проблема взаємозв’язку вибору
та необхідності як умов реалізації свободи. Саме
тому перспективу подальших розвідок порушеної
нами в даній статті проблеми вбачаємо у вивченні
особливостей, умов та чинників трансформації
особистісної свободи у духовну, у виявленні можливості
інтерпретації поняття свободи, яка була б актуальна для
сучасного стану філософсько–антропологічного знання,
здійсненні аналізу процесу формування самосвідомості
у співмірності з духовною самореалізацією індивіда в
реаліях соціокультурного життя.
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Абсурдне в екзистенціальній антропології
Андрія Платонова
Автор має на меті проаналізувати абсурдне як домінанту екзистенціального
світосприйняття А. Платонова, визначальну категорію його антропології. Для
розкриття теми використані філософсько–антропологічний підхід, описовий і
порівняльно–історичний методи. Піддається критиці соціально–реалістичний
підхід до вивчення творчості письменника. А. Платонов розглядається як
яскравий носій екзистенціальної свідомості, екзистенціального світовідчуття.
У статті робиться наголос, що своєрідністю його світосприйняття є тісне
переплетення абсурдного з примітивним. Ця обставина знаходить своє втілення
в намаганні письменника провести принцип особливого первісного погляду на
світ – погляду дитини. Результатом цього є виникнення світу химерних форм
людського буття, світу абсурду.
Ключові слова: абсурдне, екзистенціалізм, філософія, література,
світосприйняття, примітивне, дитячість, антропологія.

На рубежі ХХ–ХХІ століть можна спостерігати
прикметне явище, що отримало назву «повернення до
Андрія Платонова». В різних країнах на Заході і Сході
(Німеччина, Нідерланди, Італія, Швеція, США, Японія,
Корея та інші) видаються твори і біографій видатного
письменника, здійснюються екранізації й театральні
постановки, розгортається дослідницька робота з
вивчення його спадщини, особистості і творчого
шляху – виникають дослідницькі центри, проводяться
представницькі форуми, формується міжнародна інфор
маційно–комунікативна мережа. Само це явище не
опинилося поза увагою фахівців, які заговорили про
особливості і причини рецепції щодо творчої спадщини
й особистості митця [2].
У всій цій колективній дослідницькій роботі з
вивчення особистості і самобутнього доробку пись
менника спостерігаються певні тенденції. Можна
зафіксувати поступове подолання вузькості підходу,
що жорстко пов’язував творчість митця з конкретними
реаліями радянської дійсності відповідного періоду
та непростими обставинами його життєвого шляху.
Домінуючим стає прагнення розглянути діяльність
А. Платонова в широкому контексті новітньої світової
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літератури і на тлі філософсько–естетичної думки кінця
ХІХ – першої половини ХХ століття. Звертається,
зокрема, увага на відношення письменника до російсь
кого авангарду в літературі (футуризм, оберіути),
до соцреалізму, фіксується паралелізм з тогочасним
авангардним живописом (примітивізм, К. С. Малевич,
П. М. Філонов), розглядаються структурні аналогії
з літературою західного модернізму (Дж. Джойс,
Ф. Кафка). Не дивлячись на інтенсивність досліджень,
фахівці схиляються до думки, що А. Платонов ще
не знайшов свого місця в широкому літературному
контексті [7]. Подібна оцінка справедлива і стосовно
місця письменника в загальному філософсько–куль
турному контексті його епохи і сьогодення. Останнє
пов’язано з особливостями філософсько–антропологіч
них підвалин його світогляду, які знайшли втілення в
його літературній спадщині. Іншими словами, справа
не вичерпується літературознавчим або суто історичним
інтересом. Мова йде про культурно–філософську зна
чущість Андрія Платонова, яка обумовлюється наступ
ними обставинами:
по–перше, художньо–філософським проникненням в
глибинні шари масової народної свідомості на одному
з найдраматичніших зламів цивілізаційного розвитку
людства. Визначальним прагненням, що пронизує
усю творчу діяльності письменника, осягнути фунда
ментальні, онтологічні основи явищ, пов’язаних з
людським існуванням;
по–друге, значущістю постаті А. Платонова як
яскравого та дуже своєрідного носія екзистенціальної
свідомості, екзистенціального світовідчуття. При цьому
екзистенціальна свідомість за своїми витоками і можли
востями філософського й естетичного осягнення людини
й буття розуміється як феномен загальнолюдський,
наднаціональний і в значній мірі – надісторичний;
по–третє, певною спорідненістю філософських
поглядів А. Платонова з ідеями представників екзис
тенціального напряму в філософії і літературі, зокрема,
близькістю трагедійного світовідчуття платонівських
героїв й «абсурдної людини» філософів–екзистенціа
лістів, вираженою в таких феноменах, як «нудьга»,
«тривога», «страх», «туга» тощо. Ця обставина призвела
до появи численних і змістовних робіт, які мають на
меті з’ясування даного зв’язку.
Сьогодні сформувалися декілька підходів до тлу
мачення специфіки світоглядних основ творчості пись
менника. Йдеться, зокрема, про вивчення впливу ідей
філософа М. Федорова на А. Платонова (С. Г. Се
менова), трагікомічний спосіб сприйняття дійсності
(Е. Р. Меншикова), про «підсвідому релігійність» митця
(Л. В. Карасьов), настанову «епістемологічної невпев
неності» щодо сутності буття і людини (О. В. Кеба),
примітивізм та дитячий погляд на світ (Х. Гюнтер,
Л. В. Карасьов), про екзистенціально–антропологічні
інтерпретації світогляду письменника (К. А. Баршт,
Х. Гюнтер) тощо. Проте до більш–менш повної картини
світоглядних підвалин творчості митця ще далеко. До
того ж ситуація ускладнюється тим, що одні й ті ж самі
мотиви в творах письменника набувають у фахівців
прямо протилежного пояснення.
Мета роботи. Враховуючи зазначене вище, автор має
на меті проаналізувати абсурдне як домінанту екзистен
ціального світосприйняття А. Платонова, визначальну
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категорію його антропології. При цьому увага зосеред
жується на порівнянні існуючих варіантів пояснення
природи абсурдного для визначення релевантного його
тлумачення.
Серед численних напрямів вивчення підвалин
світогляду А. Платонова історично першим про себе
заявив соціально–реалістичний підхід (найчастіше у
своєму прямолінійному і вульгаризованому вигляді).
Тобто твори письменника вважалися віддзеркаленням
дійсності перших років соціалістичного будівництва.
Відображенням, звісно, крізь призму особистісної
позиції митця. При цьому інтерпретатори вважали само
собою зрозумілим те, як саме А. Платонов сприймав
оточуючу реальність. Так з’явилися висновки, що
письменник у своїй повісті «Котлован» створив
соціальну притчу, абсурдистську утопію, філософський
гротеск, сатиру на тогочасне життя. Нещадній критиці
були піддані тоталітарна держава та нова ідеологія.
Виразно описане жахливе внутрішнє переродження
людини за таких умов. Лейтмотив твору вбачається у
думці автора про відсутність надії, що в майбутньому на
місці котловану виросте «місто–сад».
Країну наче охоплює масовий психоз загальної
слухняності, безглуздої жертовності і сліпоти. Лише
герой твору Вощев (який чомусь розглядається
інтерпретаторами як виразник світоглядної позиції
самого А. Платонова) випадає із загального ритму праці.
Він замислюється і сумнівається в людській правоти
того, що відбувається. Герой повісті не рухається
відповідно до «генеральної лінії», а шукає свою дорогу
до істини. Він так і не знаходить її. Показовим є епізод
із смертю дівчинки Насті. Вощев міркує: «Навіщо
йому тепер потрібний сенс життя й істина всесвітнього
ґатунку, якщо немає маленької вірної людини, у якій
істина була б радістю й рухом?» [9, с. 200–201].
А. Платонов прагне осмислити, що ж саме спонукає
людей продовжувати рити яму з такою старанністю
(що, на погляд неупередженого спостерігача, виглядає
цілковитим абсурдом). Це нове рабство ґрунтується
на засадах нової віри – релігії Котловану у викладі
Й. В. Сталіна.
Не обходиться стороною і характерна для героїв
письменника ускладненість розумової діяльності. Це
розглядається як наслідок зведення багатої людської
особистості до функціонування в якійсь вузькій площині
і жорсткої підпорядкованості системі. Особистість
звільняється від думки.
Закономірний висновок подібних міркувань полягає
у тому, що в тоталітарній державі людина втрачає
головне – здатність думати, співчувати, залишатися
особистістю.
Як бачимо, примітивізація й абсурдизація існування
в такій інтерпретації набувають дуже спрощеного
тлумачення: особистість в умовах тоталітарної дійс
ності деградує, опрощається. А письменник просто
запротоколював цей факт, так би мовити, «дзеркально
відобразив». Недолік такого підходу полягає у тому,
що не враховано ні особливості світогляду митця, ні
культурно–філософський контекст його діяльності. Тому
сучасні фахівці схиляються до більш широких і гнучких
інтерпретацій.
Новий етап у вивченні спадщини Андрія Платонова
пов’язаний з прагненням дослідників подивитися
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на творчість письменника в контексті європейської
філософської думки. У різних по жанру публікаціях,
починаючи з 90–х років ХХ століття, міститься думка
про можливість зіставлення художньо–філософського
мислення письменника з філософією екзистенціалізму.
Наведемо декілька міркувань з цього приводу.
Відзначаючи, що з екзистенціальною філософією
Андрія Платонова зближує розуміння трагічності
людського буття, С. Г. Семенова виявляє спорідненість
світовідчування платонівських героїв з екзистен
ціальними персонажами. Відчуття «сорому» і «страху»
платонівських героїв дозволяють дослідниці провести
паралель з аналізом відчуттів «туги» і «тривоги»,
проведеним Ж.–П. Сартром. «Людина, що намагається
самоправно пропонувати і затверджувати дією свою
систему цінностей в світі, який позбавлений обґрун
тування, карається за таке самоправство відчуттям туги»
[10, с. 30], – пише дослідниця.
Представлення екзистенціальної проблематики у
мові повісті «Котлован» з’ясовує в роботі «Від синтак
сису до сенсу і далі» Ю. І. Левін. Аналіз лексики повісті
дає фахівцю право стверджувати, що в її тексті знайшли
вираз основні тези екзистенціалізму. Відзначаючи, що
до найбільш вживаних слів належать такі, як «життя»,
«відчуття», «істина», Ю. І. Левін підкреслює, що «це
саме ті категорії, покликані замінити «померлого бога»,
до яких намагається трансцендуватися екзистенція»
[8, с. 173]. Визначаючи основні екзистенціали повісті
(«марність», «сирітство», «забуття», «виснаження»,
«втома», «слабкість», «терпіння», «томління», «мука»,
«нудьга», «туга», «сором», «горе»), дослідник зазначає,
що їх лексичне наповнення відображає крах спроб,
героїв повісті вийти за межі нестерпної «емпіричної
реальності», щоб знайти істину.
Правомірність використання терміну «філософія
існування» відносно художньої філософії А. Платонова
відстоює М. О. Васильєва: «Пройшовши складний
шлях розвитку і склавшись як зрілий мислитель
до кінця 1920–х років, Платонов в своїй творчості
почав розвивати ідеї, що виявляють спорідненість з
майбутньою філософією екзистенціалізму» [1, с. 20].
Дослідниця позначає основні проблеми платонівської
«філософії існування», у вирішенні яких письменник
виявляється близьким до філософа–екзистенціаліста
А. Камю: проблема відносин людини і природи, проб
лема істини існування, що стає зрозумілою «уві сні, у
момент глибокого потрясіння, в хворобливому марев
ному баченні, перед лицем смерті» [1, с. 16]. Особливо
значущим в осягненні істини для платонівських героїв
є сон, що спрямовує людину до витоків існування, коли
людина складала єдність з природним світом.
Оцінюючи наведені і не згадані тут розробки,
присвячені даній проблематиці, слід наголосити на
їхній важливості в розкритті місця Андрія Платонова в
контексті світового філософсько–літературного процесу,
зокрема, на встановленні спорідненості з екзистенціаль
ною філософією і літературою. У той же час необхідно
підкреслити наступне.
Принциповим для нас є переконання, що не слід
ототожнювати художню філософію письменника з
теоретичними системами екзистенціалістів (А. Камю,
Ж.–П. Сартра, М. Гайдеггера). Говорячи про певну
схожість філософсько–світоглядних підвалин, доречно
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вести мову не про подібність положень і висновків, а
про спільність проблем і, до деякої міри, характеру їх
розуміння.
Автор даної статті виходить з того, що доцільно
тлумачити характерні ознаки свідомості платонівських
героїв («самотність», «нудьга», «сирітство», «страх»,
«туга», «тривога», «сором», відчуття «граничної
ситуації», «абсурд» тощо) як певні інваріантні екзистен
ціальні домінанти, що набувають глибоко своєрідного
втілення в думках, почуттях і діях людей відповідної
історичної епохи і культурного ареалу.
Виокремлюючи із зазначеного комплексу екзистен
ціальних домінант абсурдне розглянемо питання про
найбільш релевантне, як на нас, його тлумачення.
Німецький дослідник Х. Гюнтер у роботі «Світ
очима «злиденних духом» звернувся до вивчення мотивів
дитячості, невігластва, юродства, які виразно прогля
даються в творах А. Платонова. Було підкреслено, що
письменник застосовує різні варіанти перспективи
«злиденних духом». Дитячій погляд на світ зустрічається
не лише в оповіданнях для дітей («Волчек», «Залізна
стара», «Микита»), але і у вигляді невігластва людини
з народу («Чевенгур», «Про запас», «Зневірений
Макар»), а також у формі юродства («Юшка»). Така
наївна перспектива, зниження розумового й мовного
рівня відповідають, на думку фахівця, тенденції до
примітивізму, яка дала себе взнаки в російській і
західній літературах модерну. «Розум» офіційної мови
трансформується і розчиняється у А. Платонова в
«наївній мудрості» простих людей, в їхньому дитячому
погляді на світ [3, с. 105–109]. Також додається, що
літературні конструкти примітиву за радянських часів
набували критичної функції [6].
Феномени примітиву в західній літературі і у А. Пла
тонова заслуговують на те, щоб бути розглянутими
більш докладно.
Примітивізм не слід співвідносити виключно з
живописом, як це іноді робиться. Все більшої інтен
сивності набувають дослідження цього феномену в
царині літератури. Тут предметом уваги фахівців стала
творчість митців доволі різних течій й історичних
періодів. Сьогодні вже досить докладно проаналізовані
під цим кутом зору твори письменників–модерністів –
Дж. Г. Лоуренса, Е. Хемінгуея, Ш. Андерсона,
Г. Стайна, Дж. Конрада, представників Гарлемського
Ренесансу. Метою досліджень було вивчення й опис тої
літературної форми, якої зазначений феномен набував в
працях конкретного письменника.
Одним з найбільш яскравих прикладів «романтичної»
концепції примітиву в літературі модернізму вважається
творчість Е. Хемінгуея. Сучасна західна дослідниця
С. Павловська інтерпретує примітивістські мотиви
видатного письменника як «пошуки справжнього».
Драматичний та шалений розвиток західної цивілізації,
обмеження, що накладаються на особистість, нездатність
і небажання адаптуватися до оточуючого середовище
спонукає героїв Е. Хемінгуея прагнути примітиву, чогось
природного, справжнього. Особливість концепції, що
реалізується в творах митця, пов’язана з певним місцем,
де можна відчути себе «як удома», знайти почуття
єдності з природою, стати вільним. Йдеться про певні
конкретні географічні ареали – Іспанію, Африку, штат
Мічиган в Америці [6, с. 93].
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В романі «І сходить сонце» події розгортаються
Іспанії. Феномен примітиву конструюється письмен
ником за допомогою протиставлення постатей відірва
них від свого коріння експатріантів і тореадора Педро
Ромеро. Герой роману Роберт Кон – людина, що
повністю підкорилася жінці. Його переслідування Бретт
Ешлі не личать справжньому чоловіку. Він втратив
чоловіче начало і перетворився на жалюгідне створіння,
що заслуговує лише на презирство. Педро Ромеро є
втілення справжнього буття примітиву. Ритуал вбивства
бика постає як прояв фундаментально важливого зв’язку
з життям, природою. Тореадору не заважають сумніви,
не мучать докори сумління, не турбують питання про
сенс буття. Він діє відповідно до природного стану
речей – так як підказують інстинкти, його тіло. Це –
зразок справжньої природної людини, уособлення
первісної краси і життєвої енергії.
Намагання долучитися до подібного життєвого
досвіду робить привабливим для письменника «чорний
континент» – Африку. Саме тут збереглися незаймані
західною цивілізацією острівці первозданного. І у сучас
ної людини Заходу з’являється можливість зануритися
в природну стихію буття, відродити своє втрачене
чоловіче єство, скажімо, під час сафарі – певного
різновиду ритуалу смерті. Про подібне сприйняття
свідчить, зокрема, твір «Зелені пагорби Африки».
«Чорний континент» – саме те місце («незіпсований
простір») де біла людина може перевірити й довести
своє чоловіче єство [6, с. 94].
Дещо подібне можна знайти й у іншого пись
менника–модерніста Ш. Андерсона. Його твори виразно
репрезентують неприйняття оточуючої американської
дійсності. Життя бомонду великих центрів країни
Нью–Йорку і Чикаго пусте і позбавлене справжнього
сенсу. Життєва енергія білих вичерпала себе. Вті
ленням природної людської гармонії, розкутості є
для письменника негри. Вони щасливі, їхнє життя не
зіпсовано впливом цивілізації, над ними не нависає
тягар соціальних забобон. Це здорові життєрадісні
натури. У збірках своїх ранніх оповідань Ш. Андер
сон змальовує тяжіння підлітків до відповідних форм
життєсприйняття, їхнє прагнення «навчитися бути
негром».
Звернімо увагу, що фахівці підкреслюють амбіва
лентний характер ставлення самих письменників–
модерністів до примітиву. З одного боку, він сприй
мається як «здорова» альтернатива «хворому» західному
суспільству, а з іншого – розцінюється як загроза
цивілізованості, раціональному й духовному началу в
людині [6, с. 98].
Якщо врахувати все викладене вище і підійти
до творчості А. Платонова під кутом зору реалізації
(незважаючи на те, наскільки свідомо це робилося)
в ній інтенцій примітивізму, то можна зафіксувати
низку унікальних, лише письменнику властивих
елементів. Його герої не мандрують саванами Африки,
не спостерігають бої тореадора з биком, не прагнуть
перевтілитися в негрів. Немає і явного протиставлення
цивілізації і варварських проявів життя. Натомість
визначальну роль відіграють феномени дитячості,
сирітства, наївного, опрощення, релігійності, юродства,
абсурдного. На це, як зауважувалося, частково звернув
увагу у своїй роботі Х. Гюнтер.
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Отже, від описаного вище типу примітивізм А. Пла
тонова відрізняється тим, що має антропологічний,
екзистенціальний, так би мовити, характер. Є таким,
в якому втілюються химерні форми існування, абсурд
життя. Якщо можна вести мову про примітивізм пись
менника в стильовому аспекті, то є усі підстави конс
татувати і примітивізм його антропологічних поглядів.
При цьому залишається недостатньо з’ясованим
питання про те, що спонукало А. Платонова вдатися до
таких засобів зображення.
Фахівцями пропонується декілька варіантів пояс
нення, серед яких згадуються: вплив потужного модер
ністського напряму в літературі; пошук прийнятної в
тогочасних умовах форми критики радянської дійсності;
втілення підсвідомої релігійності письменника тощо. Є й
інші, нетрадиційні варіанти пояснення.
Наведемо приклади інтерпретації творчості А. Пла
тонова в термінах дитячості, наївності, релігійності.
Змістовні й цікаві, на наш погляд, розробки в цій царині
належать Л. В. Карасьову.
Дослідники як правило звертають увагу на дуже
своєрідний художній світ цього письменника. Особливо
у тій його репрезентації, якої він набув у «Котловані»,
«Чевенгурі» та деяких інших творах митця. Згідно
з думкою Л. В. Карасьова, свідомість А. Платонова
є «анонімно–релігійною», «підсвідомо релігійною».
Звертається увага на таку дивну особливість творів
письменника, як майже цілковиту відсутність сміху
або його аномальні «нелюдські» прояви (Священний
у «Ювенільному морі»). На те, що платонівські
«саморобні», «невідомого призначення» люди непри
родно багато плачуть, соромляться, сплять. На те,
як вони вкрай невміло думають і говорять. До цього
додається своєрідне «нестатеве» ставлення до жінки
та багато ще подібних речей. Взагалі створений
А. Платоновим світ постає як химерний, безглуздий, як
одне суцільне відхилення від нормального стану речей.
Пояснення цьому дослідник вбачає в намаганні
письменника послідовно провести принцип особливого
первісного погляду на світ – погляду дитини.
Принциповим слід вважати те, що йдеться не просто
про певну незвичну систему художніх засобів, а про
поєднання особистісної міфології А. Платонова, його
мрій та проектів з підсвідомою релігійністю. Це
створило певний домінантний ретротип, який спричинив
появу дивовижних образів «Котловану», «Чевенгуру»,
«Залізної старої». Слова Христа: «Поправді кажу
вам: коли не навернетесь і не станете, як ті діти, – не
ввійдете в Царство Небесне!» (Мт. 18:3) становлять
собою код для розуміння платонівського світу, системи
його глибинних цінностей.
Дитяче пронизало собою доросле, зробивши його
іншим, недоладним, безглуздим. Плач – природний для
дитини – перетворюється у А. Платонова на звичайний
стан дорослої людини, й поведінка останньої постає
як дивна, незрозуміла. Достатньо поглянути на речі
очами дитини, і все стає на свої місця. Проте графіка
творів вибудовується закономірно: логіка ідеї («коли
не станете, як ті діти») втілюється в логіку почуттів.
Природно, що дослідник згадує тут один з прихованих
орієнтирів письменника, а саме ту цінність, яку має в
християнстві «слізна жалість» (С. Аверинцев). Подібної
ж інтерпретації набувають відсутність сміху, сором, сон.
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Люди – сироти (дорослі, що давно втратили батьків
і пам’ять про них) плачуть переважно вночі, як це і
належить дітям, що бояться темряви.
Не є випадковою відсутність у героїв А. Платонова
сміху. Така обставина частково пояснюється обірваним
дитинством: таким людям ніколи було рости, а «треба
було одразу ж нахмуритися й битися». Це особлива риса
дитячо–дорослої свідомості, образ якої сконструював
письменник. І, знову ж, вимальовується виразна пара
лель із Святим письмом, де сміх ототожнюється зі злом.
Тут проявляється певна недостатність християнської
чуттєвої культури, яка відторгає від себе дещо життєве
значуще для людини (згадаємо яскраве художнє втілення
цього мотиву в романі «Ім’я Рози» У. Еко).
Окремо аналізується Л. В. Карасьовим спорідненість
світовідчуття платонівських персонажів з духом апокри
фічного Євангелія від Фоми.
Помилкою було б, звісно, вважати, що у героїв
творів письменника все відбувається як у справжніх
дітей. Навпаки, їм властиві певні риси саме транс
формованої дитячо–дорослої свідомості. Євангельський
заповіт здійснився лише частково: дорослі «змен
шилися», але не навернулися, не позбулися дитинства.
Звідси – уся абсурдність їхнього становища.
Свідомість самого ж А. Платонова розглядається
Л. В. Карасьовим як така, що «мимо волі «пригадує»
або навіть сама «винаходить» те, що було встановлено і
відрефлексовано в християнстві» [4, с. 42]. Подібну тезу
можна прийняти як дослідницький орієнтир в процесі
аналізу творів й інших письменників.
Дуже важливу символічну роль відіграє вікова
категорія людини. Порівнюючи численні особливості
описів героїв і сюжетів у Ф. Достоєвського і А. Пла
тонова, дослідник наводить низку цікавих й глибоких
характеристик. Якщо спростити ситуацію, то у Ф. Дос
тоєвського ми маємо справу з людиною–підлітком, а у
А. Платонова – саме з дитиною [5, с. 35–36]. Мається
на увазі до деякої міри зовнішній вигляд героїв. Проте
головне полягає в особливостях їхньої поведінки
й психології. Підліток – той, хто перебуває в стані
становлення, орієнтації на майбутнє життя. Дитина ж
є немов би оберненою назад. Вона занадто близька до
своїх витоків. Численні персонажі Ф. Достоєвського
високі й худорляві. Герої А. Платонова переважно
мають низький зріст. Підліток – це той, хто тягнеться
угору, головне у ньому – голова. Дитина ж, навпаки,
живе життям живота, вона пам’ятає про утробний
зв’язок з матір’ю. Цим пояснюється не випадковість, з
точки зору фахівця, наявність або відсутність інтересу
до обличчя персонажів, до того, що є угорі. Людина
Ф. Достоєвського має завжди ретельно змальоване
обличчя (колір очей, волосся тощо). У героїв А. Пла
тонова є тіла, а облич немає. Митець майже ніколи не
згадує про цю деталь зовнішності. У цьому прогля
дається певна спорідненість з К. С. Малевичем, на
картинах якого зображені тіла, а замість облич одно
тонні плями.
Персонажі Ф. Достоєвського часто голодують. Проте
їжа для них – другорядна річ. Вона потрібна, щоб ясно
мислити, щоб не поморочилося в голові від недоїдання.
Інша ситуація у А. Платонова – його люди їдять як
маленькі діти, іноді усе, що завгодно, навіть землю,
намагаючись заповнити внутрішню пустоту [5, с. 36].
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Щойно наведені спостереження і міркування заслу
говують на серйозну увагу, оскільки вони органічним
чином (якщо порівнювати з численними іншими
тлумаченнями) вписуються в річище так званого антро
пологічного повороту [11] в царині гуманітарних дослід
жень, який останніми роками стає все більш впливовим,
розкриваючи свої значні дослідницькі можливості.
Висновки. Було б некоректно в контексті реалій
сьогодення ставитися до творчої спадщини видатного
й самобутнього письменника виключно як до літе
ратурно–історичних свідчень вже досить далекої від
нас епохи. Значно більш виправданим є розуміння
її як далеко ще не оціненого досвіду проникнення й
осмислення глибинних процесів в масової свідомості,
що супроводжують критичні, переламні етапи цивіліза
ційного розвитку. І однією з домінант, що визначає
перебіг цих процесів, є тенденція до абсурдизації
соціальних проектів, цілей, повсякденного буття.
Результати компаративних досліджень різних істо
ричних періодів і різних культурних ареалів дають
підстави стверджувати про наявність певних екзис
тенціальних інваріантів, що проявляються в контексті
зазначених кризових процесів – «самотності», «нудь
ги», «сирітства», «страху», «порожнечі», «турботи»,
«тривоги», «сорому», «граничної ситуації», «абсурду»
тощо.
Своєрідність екзистенціального світосприйняття
А. Платонова полягає в тісному переплетінні абсурдного
з примітивним. На основі порівняльного аналізу можна
твердити, що примітивізм А. Платонова має принци
пово іншу природу, ніж примітивізм представників
західної літератури, будучи явищем антропологічного,
екзистенціального ґатунку. Ця обставина знаходить своє
втілення в намаганні письменника провести принцип
особливого первісного погляду на дійсність – погляду
дитини. Результатом цього є виникнення світу химерних
форм людського буття, світу абсурду.
Насамкінець слід зазначити, що оскільки в даній
роботі був описаний головним чином випадок абсурд
ного, що виникає внаслідок примітивізації світо
сприйняття і поведінки героїв літературних творів
письменника, то виникає питання про виявлення
інших механізмів генерації цього феномену. У цьому
вбачається один з напрямів подальших розвідок
окресленої в роботі проблематики.
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Absurdity in the existential anthropology of Andrei Platonov
The author aims is to analyze the absurdity as the dominant of A. Platonov’s
existential worldview, a defining category of his anthropology. The author uses
philosophical–anthropological approach, descriptive and comparative–historical
methods for a discovery of the topic. The social–realistic approach to studying the
writer’s creativity is criticizing by the author. A. Platonov is considered as a bright
carrier of an existential consciousness, an existential worldview. The investigator
emphasizes that the peculiarity of the worldview of A. Platonov is a close interweaving
of the absurdity with the primitive. This circumstance finds its embodiment in the
writer’s attempt to hold the principle of a special primitive view of the world – the
view of the child. The result is the emergence of a world of bizarre forms of human
existence, the world of absurdity.
Keywords: absurdity, existentialism, philosophy, literature, worldview, primitive,
childnees, anthropology.
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Моральне зло і свобода волі людини:
полеміка Августина із Пелагієм
Досліджується атрибутика морального зла і його зв’язок із свободою волі
людини через аналіз писемної дискусії Августина Аврелія із Пелагієм. Стаття
є продовженням попереднього дослідження автором розвитку категорій
добра і зла у філософській концепції Августина. Автор має на меті доповнення
характеристик, що можуть слугувати окресленням онтології зла.

155

Випуск 123

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Здійснюється аналіз Августинових текстів, враховуючи відповідний
історично–політичний контекст знаменитої дискусії. Автор вдається до
аналогій із сучасним витком розвитку тематики, зважаючи на її психологічно–
антропологічний акцент (Віктор Франкл, Брайан Кінан, Філіп Зімбардо).
У висновку стверджується, що теологія пізнього Августина має характер
свого роду благодатного фаталізму. Попри наявність свободи волі, він не
допускає можливості партнерства людини з Богом навіть у задачі спасіння.
Причиною такої позиції є міцна прив’язка добра до Бога, а зла – до Його
«зіпсутого» творіння – людини.
Ключові слова: сотеріологія, детермінізм, передвизначення, Августин,
Пелагій, пелагіанство, свобода волі, добро, зло, моральне зло.

Питання свободи волі та місця зла, що «забезпечує»
цю свободу вибору, себто вільної чи «підлеглої» волі
належать до так званих проклятих чи вічних питань
філософії й регулярно актуалізуються у найбільш
властивому для свого часу ключі. Однак низка праць
залишається насущними попри часовий контекст. Так,
найбільш резонансними ще й донині є дискусія Мартіна
Лютера з Еразмом Ротердамським, міркування Поля
Рікера (зокрема, його «Символіка зла»), відносно свіжі
й ще не опановані розмисли над подіями ІІ світової
війни Ханни Арендт. Останніми десятиліттями
з’являється багато нових осмислень проблематики
зла і людської волі в усе більш психологічному та
антропологічному ключі: зокрема, знакові «Людина в
пошуках справжнього сенсу: психолог у концтаборі»
(1959) Віктора Франкла, «Колиcка зла» (1992) Брайана
Кінана та «Ефект Люцифера. Чому хороші люди чинять
зло» (2008) Філіпа Зімбардо, що намагаються дати
відповіді на запитання про природу «перетворення
добрих, пересічних людей (а не ангелів) у винуватців
зла внаслідок згубного впливу ситуативних сил» [5, c. 9].
Як збагнути це, за влучним висловом Зімбардо,
«зваблювання чи ініціювання злом» [там само], що
відбувається наче нестримна стихія, варто лише
підготувати для цього відповідний ґрунт? Актуальні
дослідження розглядають ситуацію через аналіз
індивідуальних дійових осіб, що залучені до зла, вплив
на них ситуативних сил та підтримку чи створення
самої ситуації системою, однак приходять подекуди до
гранично відмінних висновків.
Стенфордський в’язничний експеримент свідчить
про те, що наскрізна «влада ситуативних змінних»
може цілковито опанувати й підпорядкувати волю
індивіда. Натомість Віктор Франкл обґрунтовує
цілковито протилежну тезу про те, що стан внутрішньої
особистості в’язня концентраційного табору пере
важно залежав не від психофізичних причин, а
від його вільного вибору, який має місце завжди,
попри усі ситуативні змінні [11, с. 84]. Фактично, ми
спостерігаємо тут дуже схоже світоглядне протистояння,
що розпочалася у славетній писемній (а місцями й
подієво–політичній) дискусії Августина Аврелія із
Пелагієм.
Про те, що вона не втрачає актуальності, свідчить
стабільно висока кількість свіжих досліджень і
публікацій, присвячених цій проблемі, причому здійс
нюваних представниками відмінних теологічних та
філософських традицій. Зокрема, слід згадати біографа
Августина Тронда Берга Еріксена [12], численні роботи
кальвіністського богослова Роберта Чарльза Спраула,
що незмінно звертається до цієї дискусії про свобідну
волю [9; 10], протоієрея Іоана Меєндорфа [6], а також
А. Ямпольської [13], В. Собко, В. Селіванової та бага
тьох інших.
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Представлена розвідка є частиною ширшої історико–
філософської роботи про атрибутику зла у історико–
філософській та релігійно–філософській європейській
традиції і продовженням попереднього дослідження
розвитку категорій добра і зла у філософській концепції
Августина Аврелія [4]. Метою є доповнення попередньо
визначених характеристик, що відіграли й відіграють
провідну роль для окреслення онтології зла.
Із метою реалізації поставленого завдання, ми
вдавалися до аналізу Августинових текстів та із ураху
ванням історично–політичного контексту перебігу цієї
дискусії.
Сутність пелагіанства
Пелагій, монах–аскет, якого Римська Церква
проголосила єретиком, мав рівно протилежні до
Августинових погляди на природу первородного гріха
Адама. Пелагій, навпрочуд скромний та миролюбивий
чоловік, намагався дуже делікатно, у загальних висловах
оспорювати питання всезагальності та реальності сили
гріха, скоєного Адамом. Його особистість і життєвий
шлях були прямо протилежними до Августинових:
християнин з дитинства, що йому не відомі ні
буремна молодість, ні гріховні пристрасті й духовні
шукання. Усе його життя – доказ існування прямого
шляху чеснот, смирення і сили волі. Саме із такого
аскетичного життєвого досвіду і народилося його вчення
про можливість доброї волі і душевного спокою, які
виходять із внутрішнього зусилля людини. Пелагій
визнавав первородний гріх лише як перший поганий
приклад, оскільки гріх є свідомим актом одиничної волі.
Відтак, він [первородний гріх] не може бути причиною
смерті. Тобто, Адам помер би навіть коли б не согрішив.
Ця теза була лише першою із низки, через які спа
лахнув тривалий конфлікт Церква («августиніанство») –
пелагіанство (єресь). Насправді, у цій дискусії було
багато аспектів: від політичних до суто особистісних.
Так, слід зазначити, що до скандального розриву із
Церквою допровадив не сам Пелагій, який в силу своєї
скромності та скритності був навіть дуже приязно прий
нятий у Августина, єпископа Гіппонського (у 411 р.),
а його головний послідовник – сміливий та често
любний індивідуаліст, патрицій Целестій. В той час,
коли Пелагій поїхав на поклон до Августина, Целестій
залишився у Карфагені та гостро дискутував із міс
цевими єпископами щодо таких положень, названих
єретичними:
– Смерть Адама не пов’язана із його гріхопадінням,
вона була неминучою;
– Гріх Адама – його власна справа і не може
стосуватися всього людства;
– Діти народжуються у тому ж стані, в якому
Адам перебував до гріхопадіння і тому не потребують
хрещення, аби отримати вічне блаженство;
– І до Христа, і після Нього, були люди безгрішні;
– Так само, як і Євангеліє, Закон також провадить
до Царства Небесного;
– Так само як гріхопадіння Адама не було при
чиною смерті, так і воскресіння Христа не є причиною
для нашого воскресіння.
Зрозуміла річ, що подібні, ще й достатньо логічно
обґрунтовані заяви не могли залишитися непоміченими
Церквою. Однією із основних причин було те, що
заперечення реальності гріха призводило до заперечення
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благодаті як особливої реальної сили добра, яка діє
в людині, але не через людину. На думку Пелагія,
благодать – це усе добре, що Бог дав людині у природі
та історії, розпочинаючи від існування людства і
завершуючи одкровенням вищої істини через Христа.
Августин спростовував ці позиції у своїх трактатах
«Про порядок» та «Про свобідну волю», ретельно
оспорюючи їхні підстави [2]. Слід зазначити, що «жива»
історично–політична дискусія трохи відрізнялася
розстановкою акцентів: тоді як у теологічних диспутах
чільне місце належить питанню обґрунтування
абсолютного Добра, яке є Богом, то головним
звинувачувальним пунктом на соборах єпископів
у Єрусалимі та Ліді було твердження, що будь–яка
людина може бути безгрішною, якщо тільки захоче.
Пелагій доволі обтічно відповідав, що: «я казав, що
можна бути безгрішним, але не казав, що це можливо
без Божої допомоги» [цит. за: 2]. І хоч і Пелагій, і
Целестій були виправдані двома Папами Римськими –
Інокентієм І та Зосимою – політична боротьба проти
пелагіанства у Африці набувала все більших масштабів.
Після concilium generale у Карфагені (418 р.), Зосима
відмовився від свого заступництва. Відтоді пелагіанство
набуло статусу засудженої єресі: імператор Гонорій
у 418 р. видав указ, що приписував заходи проти
засновників і послідовників вчення Пелагія. Через це
деякі амбітні та обдаровані діячі Церкви змушені були
покинути свої кафедри та вступити на нелегкий шлях
боротьби із офіційними позиціями Церкви.
Тоді як сам Пелагій тихо і непомітно пішов із життя
десь на Сході, його міркування ще довго не давали
спокою численним амбітним умам, які критикували
позиції Августина, звинувачуючи його у прихованому
маніхействі (Юліан Екланський), частково переймали
пелігіанівські сумніви (французький напівпелагіанізм –
Касій зі школи св. Віктора) чи розвивали посіяні
ним сумніви (вчення преподобного Йогана Касіяна
Римлянина).
Августинове тлумачення: походження, доцільність
та привативний характер зла
Тематика добра і зла є наскрізною для творчої
спадщини Августина Аврелія, тому він прямо чи
опосередковано звертається до неї у всіх своїх творах,
однак основними віхами у розвитку Августинової
концепції добра і зла слугували такі роботи як:
«Сповідь» (Confessiones) [8], «Про порядок» (De ordine)
[17], «Про свобідну волю» (De libero arbitrio) [18],
«Про натуру добра» (De natura boni) [16] та «Про Град
Божий» (De civitate Dei) [1].
У «Сповіді» питанням добра і зла присвячена
Книга VII, де поставлено наступні питання: джерела
зла і відповідальності людини, початки зла: і страх
зла, внутрішньої благої суті кожної істоти, зіпсутої
після гріхопадіння тлінністю, підступності волі як
причини зла. В такий спосіб через постановку питань,
але лише спробу відповідей, Августин Блаженний
доходить до неоплатонічного твердження про те, що
«зло є умаленням добра, що доходить до повного його
зникнення» [8, с. 41].
У діалозі «Про порядок» центральною проблемою
є питання Провидіння і порядку у всесвіті, а також
пов’язана із цим проблема існування і походження зла.
Відповідаючи на ці запитування, Августин приходить
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до думки, що єдність є доцільністю існування зла:
розуміння єдності буття повинно привести нас до
висновку, що Бог не є і не може бути творцем зла, але
він дозволяє його існування, включаючи до загального
порядку в такий спосіб, що він йому служить (естетична
аргументація). Також тут вперше виділяється ще один
аспект проблеми, який Августин зачіпає вперше:
справедливість Бога і зло) [17, ІІ, VIII–22–23].
Антропологічний аспект проблеми розгортається
у трактаті «Про свобідну волю», який комплексно
опрацьовує проблему свобідної волі та Божого все
знання, чи навіть «передзнання» (praescentia); проб
лему гріха і Провидіння Господнього та намагається
розв’язати складнощі, висунуті маніхеями в контексті
зла індивідуальних душ [18].
У праці «Про свобідну волю» Августинова кон
цепція добра і зла є складовою його спіритуалістичної
метафізики. Тут він схиляється до привативного
характеру зла (зло є браком добра). Із метафізичного
зла виникає зло фізичне, тобто страждання, а далі й
моральне.
Частково досліджуване питання розкривається у
фундаментальній роботі «Про Град Божий» [1], де зло
співвідноситься із грішним та недосконалим Земним
Градом через явище гріхопадіння. Цей занепад, як
розуму, так і тіла, став результатом віддалення розуму
від джерела світла. Людина перестала бачити і розуміти
добро в силу своєї «зіпсутості», затьмарення і слабкості.
Внаслідок бунту плоті тіло перестало підкорятися духу і
бути його надійним партнером.
Для нашого дослідження особливо цінним є те, що
у дискусії із Пелагієм Августин відкриває і кшталтує
власну позицію, певною мірою відмінну від умовної
християнської свідомості. Розуміння Августином
релігійного інтересу дещо однобоке і складне до прий
няття сучасною свідомістю: du quod jubes et jube quod
vis («дай, що велиш, і наказуй, що хочеш»).
Попри те, що Августин Блаженний визнається
великим Отцем Церкви, у своїй суперечці із Пелагієм,
його позиції менш системні та більш уразливі щодо
критики. Ця формула небезпідставно обурила Пелагія
та його послідовників, а тому повинна мати кілька
суттєвих уточнень, щоб мати істинний сенс, а зокрема:
1) Божа воля має своїм предметом абсолютне добро
по суті, а не свавільно;
2) в силу цього вона вимагає від нас не сліпого під
порядкування їй, а розумної згоди з нею і наступаючої
звідти спів–дії.
Без цих важливих умов формула Августина може
приводити до трьох згубних помилок:
І. до безумовного волюнтаризму в понятті Божества,
що скасовує істотне і розумне розрізнення між добром і
злом, а отже, і між Божеством і ворожою силою;
ІІ. до безумовного квієтизму, який надає Богові мож
ливість діяти в людині без всякої внутрішньої її участі;
ІІІ. до припущення, що якщо порятунок рятованих
залежить цілком від Бога, що визначає обраних, то від
Бога ж залежить і вічна загибель, тобто приречення до
зла.
Сам Августин утримувався від таких висновків,
але вони були виведені послідовними прихильниками
його ідей і певною мірою імпліцитно містяться у його
позиціях.
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Для прояснення цих моментів слід докладніше роз
глянути кілька моментів: Адам в своєму першосотво
реному стані мав порівняно із актуальним людським
станом значні привілеї (донанатураліа, донапренатураліа
і донасупернатураліа). Гріхопадіння Адама перейшло
на нащадків не лише через наслідування (нагадаю,
що Пелагій вважав первородний гріх лише «поганим
прикладом», а Христа – «хорошим прикладом»).
Августин категорично не погоджується, стверджуючи,
що гріх Адама перейшов на нащадків через правдиве
успадкування і не лише «зіпсув» природу людини
через затьмарений розум, послаблену волю і внутрішні
суперечності поміж духом і тілом, але й поставив дітей
Адамових у ситуацію неприязні із Богом.
«Ліками» від цього зараження первородним гріхом
є хрещення. Однак це очищення дуже короткотривале,
адже людина грішна і підпадає усім спокусам та
злидням сучасного життя. У цьому також полягає
один із принципових моментів розходження поміж
Августином і Пелагієм щодо свободи волі. Згідно
Пелагію, у своїй вірі людина реалізовує належну їй
свободу волі, а благодать дається їй як винагорода,
певне схвалення Богом зусиль людини задля власного
спасіння. Тобто, людина здатна власними силами
досягти моральної досконалості, а благодать є
схвальною відповіддю, своєрідним визнанням Богом
зусиль, прикладених людиною.
Саме цей аргумент чітко виводить дискусію за
межі
церковно–політичних
суперечок,
натомість
репрезентуючи зіштовхнення світоглядних принципів.
Для Августина Бог є Буттям у власному його смислі,
людина ж сама по собі є ніщо, свобідна воля, яку
вона отримала як невід’ємний атрибут її існування, є
також проявом небуття, що вкоренилось в ній через
первородний гріх. По суті, людина є тільки в акті
скерованої на неї Божественної благодаті, яку навіть
не спроможна осягнути. Благодать дарована людині за
недосяжними людському розумові причинами, буття
ж усвідомлюється і переживається як здатність до
добра. Адже воля завжди свобідна, але не завжди
блага: наприклад, слугуючи гріхові, вона свобідна від
праведності. Благодать же завжди є тільки благою.
У деяких працях, особливо останніх у антипела
гіанській дискусії, Августин надто зосереджується на
благодаті, нехтуючи належним місцем для свободи
людини, хоч цілком свободу волі ніколи не заперечує
[2]. З одного боку, він засуджує тих, «хто підносить
благодать до такого ступеня, що заперечує свободу
людської волі і, що більш поважно, стверджує, наче в
день Суду Бог не воздасть кожній людині по її вчинках»
(De Gratia et libero arbitrio ad Valenntinum) [14]. Зрештою,
він стає на ту ж платформу, на якій стоїть Пелагій: «Він
зцілює тебе, але ти повинен бажати бути зціленим. Він
зцілює цілковито будь–якого немічного, але не того,
хто відкидає зцілення» (Enarrationes in Psalmos) [15].
У цій тезі вони із Пелагієм згодні і однаково цінують
свобідну волю, але Пелагій обстоює позицію моральної
суверенності людини. Свобода у його розумінні включає
три моменти: можливість, хотіння, буття. Можливість є
самою здатністю до добра, хотіння – це власне акт вибору
між добром і злом, а буття – це його реальне здійснення.
І основне – причина, через яку воля набуває моральної
визначеності полягає в самій людині.
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У Августина ж моральна визначеність належить
Богові: створюючи світ, Він наперед знає і
передвизначає долю кожної окремої речі, кожного
індивіда, яких може спостерігати в ідеях Свого розуму,
адже «усе минуле і майбутнє задіяні в теперішньому».
Важливо, що Августинове розуміння предестинації –
це не неоплатонічний закон, а послідовне втілення
Божественного плану, існуючого ще до створення світу.
Людина, по суті, не може вносити у нього корективи,
адже усі люди, як субстанційна єдність із Адамом, що
згрішив, мало заслуговують на благодать, тому вона
дається не усім. Кому саме? «Неосяжні суди Його і не
досліджувані шляхи Його» (Рим. 11, 35). Причому Бог
обирає нас не тому, що ми самі приймаємо таке рішення
і маємо намір, але Він передвизначив, щоб ми стали
такими, що хочуть і можуть спастися. Тобто, сама по
собі людина не може бути доброю, бо монополією на
добро володіє виключно Бог.
Таким самим Божим даром для обраних вважає
Августин і віру, бо жодна людина, на його думку, не є
самодостатньою щоб вірити без Божого на це схвалення.
Отже, у Августиновому вченні про передвизначення
(предестинацію) абсолютна Божественна причинність
абсолютно домінує на свободою волі індивіда.
Виходить, що свобода цієї волі «іграшкова», вузько
обмежена на зразок суб’єктивного людського часу, який
тільки для самої людини є незворотнім і лінійним, а
насправді усе минуле і майбутнє присутні у кожному
моменті теперішнього, та це осягнення можливе лише
для Бога.
Висновок. Підводячи підсумок, можна сказати, що
теологія пізнього Августина є замкненою системою, в
якій людина – лише «персонаж» великого задуму Бога,
де ролі уже розподілені і наявність «свобідної волі»
тим не менш, не дозволяє змінювати ані сценарій, ані
правила гри – такий собі благодатний фаталізм.
У дискусії Августина із Пелагієм відкриваються як
сильні, так і слабкі сторони його філософської системи.
Позиції, із якими дискутував Августин, наступні:
1) смерть Адама не пов’язана із його гріхопадінням,
вона була неминучою; 2) гріх Адама – його власна
справа і не може стосуватися всього людства; 3) діти
народжуються у тому ж стані, в якому Адам перебував
до гріхопадіння і тому не потребують хрещення, аби
отримати вічне блаженство; 4) і до Христа, і після
Нього, були люди безгрішні;5) так само, як і Євангеліє,
Закон також провадить до Царства Небесного; 6) так
само як гріхопадіння Адама не було причиною смерті,
так і воскресіння Христа не є причиною для нашого
воскресіння. Августин із різним успіхом спростовував
ці позиції у своїх трактатах «Про порядок» та «Про
свобідну волю».
Видається, що в питанні благодаті Августин був
більш емоційно вкорінений, переживаючи власне
навернення, аніж логічний і системний як мислитель.
Проговорюючи ці проблеми із Пелагієм чи іноками
Адруметськими у Африці, він апелює і до всевідання
Божого, хоч не ототожнює його із предестинацією.
То ж виходить, що Августин цілковито не допускає
можливості партнерства людини з Богом, навіть у
головній задачі людства – спасінні. Тут до Августина
виникають питання і претензії не лише у Пелагія, але
й у більшості пізніших дослідників творчого спадку
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Августина Блаженного. Адже виходить, що Бог не «всім
людям хоче спасіння». Попри пізніші спроби учнів
і послідовників (зокрема, Фульгентія Руспійського)
прояснити цей прикрий момент «передвизначення
до гріха», а, значить, і до вічних мук, ця частина
вчення Августина Блаженного невластиво для нього
несистемна і більш емоційно–патетична, аніж логічна.
А усе через міцну прив’язку добра до Бога, а зла – до
«зіпсутого» творіння – людини. Однак хибним буде
вважати, що заслугою Августина є перемикання уваги
із історії суспільства на історію людини. На мою думку,
тут є певна пастка, адже у Августина «людина» – це
не конче окремий індивід, у всій своїй суб’єктивній
особистості, але одиничний випадок субстанційної
єдності – «людства», яким є як Адам, так і кожен із нас.
Саме тому Августинові так легко наділити зіпсутістю
первородного гріха усіх людей без винятку, бо в його
системі координат люди становлять собою нероздільну
цілісність.
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Moral evil and human free will Augustine
and the Pelagian controversy
In this article, the author analyses the attribute of moral evil and its connection
to human free will takes as a starting point discussion of Augustine Aurelius and
Pelagius. That article is a continuation of the previous research by the author of the
development of categories of good and evil in the philosophical concept of Augustine.
The problem of good and evil is one of the leading issues in Augustine’s work, so he
directly or indirectly refers to this subject in all his works. The author’s goal is add–on
characteristics that can serve as a description of the ontology of evil.
The analysis of the texts of Augustine based on the respective historical and
political context of that famous debate. The author uses analogies with the modern
stage of development of the subject due to the psychological and anthropological focus
(Viktor Frankl, Brian Keenan, and Philip Zimbardo).
In conclusion, the author notes that the theology of the later Augustine has the
character of a sort of blessed fatalism. Despite the existence of free will, he does not
allow the possibility of a human’s partnership with God, even in the task of salvation.
The reason for that position is the strong binding of good to God, and evil to – His
«spoiled» creation – man.
Keywords: soteriology, determinism, predestination, Augustine, Pelagius,
Pelagianism, free will, good, evil, moral evil.
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Контекст мовчання у поглядах
Семена Франка і Володимира Лосського
Феномен мовчання вважається одним із найзагадковіших актів поведінки
людини у стосунках із суспільством і самим собою. Аналізуючи основні аспекти
мовчання у С. Франка і В. Лосського, автор звертає увагу на релігійний контекст
цього явища. Особливі акценти ставляться на такі практики як аскетизм і
старцівство. Кожен з мислителів по своєму інтерпретував ситуацію мовчання,
але важливими схожими рисами можна вважати сприйняття цього акту як
елементу священної дії, ставлення до Святині та Священної традиції.
Ключові слова: мовчання, «людина–мовчазна», відчуженість, аскетизм,
старцівство, Боголюдство, мовчазна молитва.

Осмислення проблеми мовчання перебуває у тіс
ному взаємозв’язку з темою аскетичної самотності
та старцівської відчуженості і може розглядатися як
невід’ємна складова цих явищ. І якщо ми говоримо про
те, що відлюдник самостійно, а головне, добровільно
зголошується на ізоляцію, то обов’язковим елементом
цього процесу буде і мовчання, яке сприйматиметься
як допоміжний фактор у осягненні внутрішніх сенсів
буття. Недаремно деякі із самітників називали себе
мовчальниками і добровільно приймали на себе
обітницю німоти [2, с. 88]. Це одночасно може бути і
випробуванням, і мати за мету досягнення внутрішнього
прозріння. Хоча можна мовчати і, одночасно, відчувати
власне буття.
Починати ми можемо хоча б з того, що і сучасна
людина – це переважно «людина мовчазна». Уся її
сутність спрямовується на те, щоб реалізувати у першу
чергу себе і свій внутрішній світ, задовольнити власні
потреби. Та говорячи про сучасний світ, як простір
систематичного контакту, ми готові визнавати, що
людина у ньому завжди німа. Адже уже немає світу,
який існує для людини, існує безкінечний простір у
якому людина сліпо рухається у порожнечу. «Людина
мовчазна» намагається інтерпретувати світ у самій собі.
Вона вже не тлумач, вона споживач, який нікому і нічого
вже не здатен запропонувати.
Власне, усвідомлено мовчати здатна тільки людина,
тільки вона може утримувати тишу через слово і усім
своїм життям. Європейська філософія не мовчить
зовсім не тому, що не має поваги до мовчання.
Просто говоріння, поряд із утаємниченим мовчанням,
сприйматиметься як дерзання, або навіть порушення
спокою [1, с. 4]. Це означатиме, що мовчання розгля
датиметься як певний духовний стан, один із важливих
способів світосприйняття і світовідчуття і, у доповнення
до цього, як один із важливих способів комунікації і
передавання інформації. Мовчання, як екзистенційна
ситуація, здатне висловити те, про що змовчить світ.
Ціле мереживо загадкової символіки нашої поведінки,
наше ставлення до світу, демонструє таку форму мови,
яка підкреслює наш внутрішній стан. Тому і важкість
мовчання може виникати не від неможливості виразити
себе, а від того, що людина не може впоратися сама із
собою.
Мовчання, так само як і говоріння багатозначне.
Як прихованість інформації або якась недомовле
ність, мовчання може позиціонуватися як один із
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елементів семантики слова, коли воно потребує
вигляду замовчування. До того ж, мовчання являє
собою і широкий простір, який дає змогу подолати
притаманну людині обмеженість словесного виразу
[3]. А враховуючи, що слово це, у першу чергу, засіб
вираження думок, маючи на увазі пізнання через
поняття, то реальність сама залишається невимовною
і невисловленою. Ми говоримо і можемо думати про
неї, але не маємо змоги висловлювати і осмислювати
її саму. Семен Франк говорив у такому випадку про
споглядальне знання, яке є по суті німим, мовчазним і
невимовним знанням [7, с. 317].
Реальність у її конкретності, тобто її металогічній
єдності, незбагненна, хоча і не у тому сенсі, щоб вона
була недоступною для нас, або прихованою, щоб ми не
могли про неї щось знати. Навпаки, усе наше знання
виходить із цієї реальності і до неї ж має стосунок.
Тому, для С. Франка, споглядання і залишається пер
винним знанням, нехай навіть воно, як зазначалося,
залишається німим і мовчазним.
Власне до мовчання С. Франк ставився по особ
ливому. Це помітно і у тому, як він розуміє таку
особливість людського сприйняття як Святиня,
акцентуючи увагу на неадекватності будь–якого її
лінгвістичного позначення. Фактично, для С. Франка,
перед лицем Святині повинна замовкнути усіляка
людська мова. Говорити про неї прямо справа невдячна
і блюзнірська. Єдине, що може бути адекватне святості
цієї реальності – це саме мовчання. Мовчання тихе,
нечутне і невиразне, така собі насолода самою її
присутністю в нас і, одночасно, для нас. Схожу
тенденцію мислитель помічає в «Упанішадах», а
особливо у розповіді про мудреця, який на численні
запитування учня про те, що власне є Брахман,
відповідає цілковитим, спокійним мовчанням. Таким
чином, намагаючись пояснити вкрай здивованому
неофіту, що саме цим він повідомляв йому саму не
висловлювану словами сутність того, про що йшлося
[7, с. 640]. Тому єдино можливе пряме говоріння може
бути не про Святиню, а до неї. І важливо не забувати,
що характерною особливістю світогляду С. Франка в
даному контексті буде розмежування індивідуальності
та суб’єктивності, особливо акцентуючи увагу на тому,
що індивідуальності, яка розглядатиметься завжди у
власній одиничності та неповторності, належатиме
самостійницьке начало, яке матиме величезне значення
для самобуття, а отже може визначатися як загально
значиме. Одночасно, як говорив Семен Франк: «…
чиста суб’єктивність, в її всезагальності буде тим, що
уособлює і розділяє людей, тим що формує ізолююче
начало безпосереднього самобуття» [7, с. 412].
Важливо пам’ятати, що С. Франк намагався роз
глядати особистість через призму її безумовної оди
ничності, унікальності та неповторності. Але, як
видається, ця одиничність, унікальність і неповторність
не може бути рівнозначною внутрішній замкненості,
абсолютній суб’єктивності та самотності. Тим не менш,
підґрунтя для метафізичного оптимізму звичайно ж
існує і С. Франк пов’язує його з ідеєю Боголюдства. І
у такій ситуації людина вже не може бути самотньою,
божественне слово як «світло у темряві» дає їй надію,
віру і розуміння власного призначення у цьому світі.
Власне у С. Франка досить своєрідно співіснують
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християнське Боголюдство і антична героїка. Людині
античності, на переконання С. Франка, дуже складно
знайти себе у загальному, вона неначе розчиняється у
ньому. У такому світі може панувати не особистість, не
Бог, а тільки спрощене і розчленоване загальне. Франк
його намагається описати як «царину пластичної краси,
яка є замкненою і такою, що покоїться у самій собі» [6,
с. 141]. Хоча в античному світі і сама людина є ніщо,
яке намагається самоствердитися і, таким чином, прагне
створити своє особливе «так», що у свою чергу буде не
буттям і не всезагальним, а одиничністю.
Людина у собі є особливою формою приватності,
яка не дивлячись ні на що, прагне тільки того, щоб
залишитися у межах цієї приватності, навіть якщо
по своїй сутності вона буде прямою протилежністю
Богові, як загальному і всеохоплюючому. І якщо ми
будемо виходити, у даному випадку, із сутностей, то
між людиною і Богом може бути тільки одна ситуація –
ворожнеча. Хоча варто пам’ятати, що людина містить у
собі не тільки чисту сутність, не тільки чітке «так», але
і суто особистісне «ні» – заперечення, яке є проявом
свободи. На думку С. Франка у цьому і полягатиме
так звана «самість» людини, її наполегливість, її
самовпевненість і норовливість. У цьому уся сутність
людини, вона «сама». Одне тільки не добре для
С. Франка, що «сама» людина абсолютно самотня,
вона не проговорена, відчужена від інших і змушена
протистояти усьому – Богові, суспільству, світові. І
найбільш гостріше усвідомлює людина свою самотність
перед своїм кінцем: «…немає більш впертого і
зарозумілого усамітнення аніж те, яке відображається на
обличчі мерця» [6, с. 141]. Дуже важливим у цьому є те,
що людина, як особистість – це частина світу, той, хто
бере активну участь у його створенні; але як «самість» –
вона сама у собі суще, за усіма ознаками – мета етична,
не сприймає існуючих норм і суспільних принципів.
Саме таку людину подарувала світові античність у
вигляді героя трагедії. Адже такий герой живе і помирає
у мовчанні, навіть коли він розмовляє, то говорить не
з іншими, він розмірковує не розкриваючи мовчанку.
Та й прагне він тільки одного – безсмертя, вічного
збереження себе, а це залишає його поза світом.
Дещо у схожому ракурсі розуміє феномен мовчання
ще один із найяскравіших представників російської
інтелектуальної еміграції В. М. Лосський, для якого це
дійство прямо пов’язується із трансляцією Священних
Переказів церкви. Вже саму сутність цього В. Лосський
і називає «мовчанням»: «В Одкровенні, – пише він, –
містяться особливі зони мовчання; зони, які недосяжні
для слуху пересічних людей» [5, с. 523]. Посилаючись
на св. Василя Великого, мислитель говорить також
про особливу форму переказу, неначе це якийсь морок,
яким користується Святе Письмо і який теж є цією
мовчанкою; щоб сенс вчення – для користі тих, хто
читає – сприймався без видимої легкості і простоти.
Таке мовчання Святого Письма від нього самого
невід’ємне, адже передається Церквою разом із
словами Одкровення як одна із найважливіших умов
їх сприйняття. Фактично, це може означати те, що
і мовчання як таємнича тиша, і темрява невидимої
істини, не можуть суперечити слову Божому, а вони
існують разом з ним. Дух так само може сприйматися
як мовчання і дихання, без якого слово перетворюється
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на неживе, сухе, системне і буквене. Саме так, на
думку В. Лосського, людина має рухатися до Бога. І
якщо вона не звертається до Нього із власної волі і
відповідно власних бажань, з повною відповідальністю і
щирою вірою, то зцілитися від згубного світу не зможе.
Діяльнісна молитва починається із плачу і слова, вона
призводить до безпристрасності і молитовної межі. Та
розкривається серце до Бога у молитві споглядальній,
молитві мовчазній. Саме така молитва є розмовою
з Богом; розмовою, яка здійснюється утаємничено,
глибоко внутрішньо. В. Лосський говорить про
«мовчання розуму» [4, с. 316–317], яке стає вище
молитви, бо є станом майбутнього, коли святі, у хвилини
поглинання їхнього єства Духом, не молитвою моляться,
а здивуванням наповнюються. І таке «захоплення»,
«здивування» розуму в стані «мовчання» або спокою,
часто називають «несамовитістю»: людина виходить зі
своєї замкнутості, буттєвості і не може визначитися, де
перебуває: чи у цьому часі, чи у «житті вічному», бо не
належить більше самому собі, а належить Богові.
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Context of silence in the views of Semen Frank
and Volodymyr Lossky
The phenomenon of silence is considered one of the most mysterious acts of
human behavior in relations with society and themselves. Analyzing the main aspects
of silence in works S. Frank and V. Lossky, the author draws attention to the religious
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context of this phenomenon. Special emphasis is put on such practices as asceticism
and elderly people. Each of the thinkers interpreted the situation of silence in its own
way, but important similar features can be considered perception of this act as an
element of sacred action, attitude to the Holy and sacred traditions.
Keywords: silence, «man–silent», alienation, asceticism, starvation, divine,
silent prayer.
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Эрос или агапе?
Концептуализация феномена любви
в философии С. Л. Франка
Целью данной статьи является раскрытие содержания понятия
«любовь» в творчестве С. Л. Франка. Исследуются такие его составляющие,
как «мистический духовный эрос» и «деятельная любовь агапе». Представлена
детальная характеристика этих значений и проведен сравнительный анализ
между ними. Показано, что, с одной стороны, идеальная любовь описывается
С. Л. Франком прежде всего как действенная и деятельная любовь, как
нравственная активность, как любовь–агапе. С другой стороны – любовь в
представлении мыслителя видится как духовная связь между Богом и человеком,
как проявление непостижимого эроса; как таинство, дающее возможность
пережить опыт присутствия Абсолюта. Подчеркнуто, что концептуальный
синтез эроса и агапе является теоретически обоснованным для понимания
философского наследия С. Л. Франка и, в частности, его трактовки феномена
любви. Установлено, что любовь – это особое метафизическое состояние
души, берущее свое начало из трансцендентной области Абсолюта, которое
приводит к возникновению нравственных стремлений к деянию блага для
другого человека. Выделены три основные функции любви: соединение
(сближение с Другим, соприкосновение внутреннего мира человека и мира
внешнего), откровение (раскрытие индивидуальных особенностей личности),
преображение (увеличение в душе человека преимущественно добрых качеств:
добросердечности, заботы, помощи).
Ключевые слова: любовь, эрос, агапе, метафизика, православие,
христианство, Бог, духовность.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Пожалуй, не найдется более животрепещущей
и актуальной темы для научного анализа, нежели
исследование феномена любви. Над разгадкой этого
метафизического состояния бьются тысячи ученых
мужей не один десяток веков. Начиная с Античности,
философские интерпретации и разъяснения этого
чувства не прекращают своего поиска, а сама концеп
туализация этого понятия претерпевает разнообразные
формы. Но до сих пор важным остается вопрос – что
же такое любовь? Состояние души, эмоциональное
чувство или телесное влечение? Какая любовь может
считаться идеальной? Какова ее роль для человека? В
своих работах С. Л. Франк неоднократно приходит к
осмыслению любви как к всеобъемлющему явлению,
управляющему всей человеческой жизнью [10, с. 308].
Значимым является то, что идея любви пронизывает
практически все произведения философа. Исходя из
этого, важно обозначить четкую концептуализацию
феномена любви в творчестве великого мыслителя. Как
известно, он рассматривал любовь в контексте восточно–
православной духовной традиции, поэтому с уверен
ностью следует согласиться с Г. Е. Аляевым в том, что
С. Л. Франк утверждает христианскую религию любви,
берущую свой исток из метафизики личности [1, с. 56].
Несмотря на то, что С. Л. Франк довольно таки
много писал о любви, детальному рассмотрению этой
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направленности его философских трудов посвящено
не так много работ. Современные зарубежные
исследователи творчества С. Л. Франка, такие как
П. Элен, Ф. Буббайер, Т. Оболевич, Б. Халленслебен,
В. К. Кантор, Н. В. Мотрошилова, В. Н. Порус,
О. А. Назарова, П. П. Гайденко, В. Ю. Даренский,
Е. В. Мареева в основном ставят акцент на изучении
онтологических сторон его наследия, сосредоточивая
внимание на религиозно–философском синтезе идей
мыслителя. Значительный и содержательный вклад
в исследование философских взглядов С. Л. Франка
вносят и современные отечественные авторы. Среди
них можно назвать Г. Е. Аляева, В. А. Вершину,
В. С. Возняка, Н. Г. Мозговую, Т. Д. Суходуб,
Б. В. Емельянова, В. В. Лимонченко. Детальный
обзор феномена любви содержится в работах
современных украинских философов: В. Э. Туренко,
А. М. Шаталовича, Е. Н. Луценко, А. О. Баумейстера,
В. А. Малахова, С. В. Климаня; однако они практически
не рассматривают феномен любви именно в философии
С. Л. Франка.
Анализ последних исследований и публикаций
показывает, что до сих пор не полностью раскрытой
остается проблема концептуализации феномена любви
С. Л. Франком. Особо важным здесь является то, что
мыслитель считает любовь спасительной силой для
всего человечества. Но какова сущность этой силы?
Поэтому цель статьи – это философский анализ термина
«любовь» в творчестве С. Л. Франка. Поскольку в
его работах можно проследить два основных понятия
любви («эрос» и «агапе»), постольку задачей данного
исследования выступает их детальная характеристика.
Деятельная любовь агапе. Агапе – это «милосерд
ная, прощающая, жертвенная, неравнодушная любовь,
любовь–жалость, любовь–смирение» [16, с. 179]. Она
близка понятию «уважение» и «сострадание» [18].
Агапе – любовь отдающая. У С. Л. Франка к этому
определению добавляется еще любовь добросердечная,
заботящаяся, действенная, помогающая, раскрывающая
индивидуальность каждого.
Истинная любовь, по мнению философа, должна
включать в себя заботу о Другом, конкретную помощь,
направленную на удовлетворение его нужд. Любовь –
это «благоволение», т.е. «бескорыстная заинтересо
ванность в благе ближнего» [12, с. 286]. Поэтому
в работах С. Л. Франка любовь рассматривается
прежде всего в контексте любви–агапе, любви–charite
(милосердия), которая отличается от «филии», симпатии,
душевной или же плотской привязанности, влечения,
стихийного чувства [12, с. 284–285]. Идеальная
любовь, с точки зрения С. Л. Франка, безусловна.
Основой для отношения к Другому должна выступать
христианская любовь–агапе, вне зависимости от нашего
субъективного отношения к нему, вне зависимости от
того, есть ли у нас особый душевный порыв, к нему
направленный. Любовь имеет место быть даже тогда,
когда изначально у человека отсутствует чувство
притяжения или дружеское расположение к другому
человеку [12, с. 285–286]. Однако именно любовь рас
крывает индивидуальность Другого, позволяет увидеть
ранее незамечаемые свойства, обнаружить его сущность.
Любовь–агапе ставится С. Л. Франком выше любви–
филии, любви–дружбы, которая характеризуется только
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лишь избранной направленностью. Любовь описывается
философом как «открытость души для восприятия
святости абсолютной ценности «ближнего» – всякой
человеческой души, как таковой» [12, с. 286]. Любовь –
это «непосредственное восприятие абсолютной цен
ности любимого, <…> счастие служения другому» [13,
с. 635–636].
Но следует отметить, что по мнению С. Л. Франка,
любовь не может быть обезличенной. Нельзя любить
человечество как целое или же человека в общем.
Это чувство возможно только лишь по отношению
к каждому конкретному индивиду: «любовь всегда
и необходимо направлена на конкретно–сущее, есть
восприятие ценности конкретного существа, именно в
его конкретности, т.е. индивидуальности» [13, с. 644].
Важно подчеркнуть, что любовь и становится способом
обнаружения этой индивидуальности и уникальности
каждого человека, она раскрывает его особенность и
неповторимость, которые без пристального любовного
взгляда могли бы остаться незамеченными. Человек
не может сказать «Я люблю всех вокруг, люблю
всех людей», он может осознать, что он любит нечто
конкретное в каждом человеке, обнаруживает некое
сокровище в душе каждого. Поэтому истинная любовь,
по мнению С. Л. Франка, есть «любовь ко всем людям
во всей конкретности и единичности каждого из них»
[13, с. 645]. Таким образом, философ стремился к
обоснованию универсальной, всеобъемлющей любви,
любви «как общей жизненной установке» [13, с. 649].
На основе этого понимания, он пытался построить
свой христианский реализм, определяющий такой
способ жизни человека, который бы способствовал
проникновению в мир «сверхмирной благодатной силы»
[12, с. 324]. Как отмечает В. К. Кантор, «христианский
реализм и есть подлинная любовь» [6, с. 312]. Основное
содержание христианского реализма С. Л. Франка –
это вера в абсолютную ценность любви, выбор
такого поведения и таких действий человека, которые
основаны на добром и любовном отношении к каждому,
направлены на преобразование реальности вокруг.
Важным является то, что любовь видится
С. Л. Франком прежде всего как действенная,
деятельная любовь, как нравственная активность.
Если вспомнить слова старца Зосимы из диалога с
маловерной дамой в «Братьях Карамазовых», то можно
обнаружить в них яркое содержание такой любви:
«Постарайтесь любить ваших ближних деятельно
и неустанно. По мере того как будете преуспевать
в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в
бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного
самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж
несомненно уверуете. <…> Любовь же деятельная –
это работа и выдержка, а для иных так пожалуй целая
наука» [5, с. 72–73, 75]. Поэтому любовь–агапе всегда
требует усердия со стороны человека, она направлена
на проявление прежде всего доброго отношения к
окружающим, это любовь–эмпатия, сопереживание.
Такая любовь «растворяет холод души», наполняет
ее теплым чувством присутствия Бога рядом. Бога,
который и направляет человека с помощью любви к
нравственным поступкам. Например к тому, чтобы он
ценил и уважал индивидуальность своего ближнего,
помогал ему. Такое определение любви близко понятию
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«продуктивной любви», о которой в свое время писал
Э. Фромм. Продуктивная любовь, как идеал любви,
включает в себя заботу, ответственность за другого
человека, уважение к нему (т.е. возможность видеть
индивидуальность и неповторимость этого человека)
[14]. Продуктивная, деятельная любовь основана
на действии, на активном участии в жизни другого
человека. Любовь не может быть пассивной. Она
раскрывает не только метафизический порыв души,
преобразующийся в чувство внимания и заботы, но и
конкретные реальные действия, направленные на благо
другого человека, усилия, направленные на поддержание
взаимоотношений. Таким образом, деятельная любовь–
агапе способствует зарождению в человеке заботы,
доброты, внимания и добросердечности, которые дают
возможность увидеть в другом человеке Человека,
личность и обнаружить его сущностные качества,
доселе казавшиеся неведимыми.
Мистический духовный эрос. В Античности эрос
понимался как «любовь–страсть», «безумная любовь»
[15, с. 44], которая вызывает чувство собственности и
стремится полностью вобрать в себя любимое существо
[7, с. 207]. Эрос может быть определен как «пылкая
неотступная любовь–стремление» и «ненасытно–
неумеренное вожделение к какому–либо благу» [16,
с. 177]. В ранней византийской патристике в концепции
эроса актуализируется его духовная составляющая и
он рассматривается как «космическая энергия всего
сущего» [4, с. 92]. Так, переживание духовного эроса
порождало у монаха мистический экстаз, который
приводил к переживанию опыта соединения с Богом.
Как отмечает А. Шаталович, «эрос – это энергия души,
которая направляет человека к духовному слиянию с
Богом» [17, с. 13]. Эрос возводит человека в область
трансцендентного. Обобщая сказанное, можно сделать
вывод, что эрос – это страстная, эмоциональная,
экстатическая, восторженная, «огненная» любовь,
направленная на обладание любимым объектом, на
слияние с ним.
Эрос не может быть направлен на всех [2, с. 394],
можно даже констатировать, что он в полной мере
может быть направлен лишь на один объект. У
С. Л. Франка эрос обнаруживает себя в духовной
связи между Богом и человеком. Однако «любовь–
эрос требует взаимности» [3, с. 398], это требующая
любовь. Как же можно получить взаимность от Бога?
Известно, что в момент религиозно–мистического
опыта человек полным образом ощущает присутствие
Бога в себе. Такое переживание, наполненное приливом
сверхрациональной силы, носит название благодати.
Благодатные силы наполняют человека при помощи
молитвы, покаяния, причастия или любви. Можно
сказать, что благодать – это присутствие Бога в
человеке, его действие на человека изнутри, из глубин
души, «отдавание себя». Стало быть, Бог «через
глубины нашего духа» [12, с. 6] обнаруживает себя в
человеке посредством любви. С. Л. Франк пишет о том,
что наряду с молитвой, аскезой и самоотвержением,
любовь и позволяет приблизиться к Богу [12, с. 226].
Все эти таинства есть некие особые силы, проникшие
в душу человека извне, «блаженное «касание мирам
иным»» [10, с. 90], – как верно отмечает философ. В
момент ощущения благодати происходит избавление от
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волнения, смуты, душа наполняется особым экстазом,
мощной энергией для преодоления уныния, страстей
или отчаяния. Бог зажигает своей любовью внутренний
огонь и распаляет его в душе человека. Духовный эрос
соединяет человека с Богом, он есть полыхание огня
из глубины души, «вся грудная клетка превращается в
пламя. Горит человек сильным сладостным огнем любви
Божией» [8, с. 193]. Это состояние порождает ощущение
связи с Богом, рождает «божественное наслаждение»
[8, с. 194]. С. Л. Франк признает, что переживание
опыта любви между любящими не отличается от
опыта мистиков, переживающих единство с Богом.
Мистический опыт встречи с Богом уже содержит в себе
ощущение любви, которое схожим образом появляется
при встрече с любимым существом: «сила эта есть сила
бесконечной любви, сила истинной жизни» [9, с. 416].
Факт осознания слияния с Абсолютом наделяет
философию С. Франка мистицизмом и сближает его с
М. Экхартом, Н. Кузанским, Я. Беме, А. Силезиусом,
Р. Рильке, которые ставили акцент на осознании
тождественности, близости с Богом во время пережи
вания мистического чувства соединения с сакральным.
Однако С. Л. Франк избегает полного обожествления
«Я». Преодолевая дуализм, мыслитель приходит
к выводу, что человек не может ни полностью
отождествить себя с Богом, ни противостоять ему
как тварное существо: «В мистическом опыте душа
ощущает Бога как реальность, в которую она сама
вливается или которая вливается в нее и живет в ней, –
сохраняя одновременно сознание, что это нераздельное
единство есть единство двух – ее самой и запредельного
ей Бога» [11, с. 47]. Поэтому религиозно–личностное
отношение человека с Богом можно обозначить тремя
вариантами: «Бог–со–мной», «Бог–во–мне», «я–в–Боге»
[10, с. 464]. Философ отмечает, что слияние души с
Богом подобно только лишь тому экстазу и блажен
ному покою, которое охватывает душу, когда человек
находится в объятиях любимого существа. Итак, вера
невозможна без любви, она «подобна блаженной
достоверности тайной, скрытой от мира любовной
связи» [13, с. 469]. Поэтому одним из самых сильных
произведений, выражающих всю суть отношений
между душой человека и Богом, является, по мнению
С. Франка «Песня Песней», которая воспевает восхи
щение взаимной любви, восторг сакральной связи.
Мыслитель констатирует, что душевный экстаз и
восторг от связи с Богом, духовное чувство любви
является более прочным чувством, чем «скоропре
ходящий экстаз упокоения в буре эротического
общения», чем «блаженный покой самой прочной и
интимной человеческой любовной связи вообще» [13,
с. 469–470]. Однако в другой своей работе С. Л. Франк
возвеличивает и наделяет телесный эрос сакральностью:
«настоящая эротическая любовь с ее восторгами и
муками – со всем, что в ней содержится, начиная от
«Содомских бездн» и кончая «культом Мадонны», – есть
дивная тайна, откровение непостижимо страшных и
блаженных глубин бытия» [10, с. 89].
Тем не менее, несмотря на всю свою силу, мощь
и значимость, эротическая любовь, по мнению
мыслителя, не может быть формой истинной любви,
это лишь ее «зачаточная форма», «благоухающий,
но хрупкий цветок, распускающийся на стебле
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любви, а не ее подлинный корень», «ложная религия,
некоторого рода идолопоклонство» [13, с. 637]. Так,
эротическая любовь всегда либо корыстна (так как
определена радостью и удовольствием, получаемыми
от любимого человека), либо, ежели это любовь более
высокого уровня, то она наполнена эстетическим
восхищением (от душевной и телесной красоты
любимого человека). Но даже это восхищение красотой
любимого содержит, по мнению С. Л. Франка, элемент
религиозного чувства, переживание особого состояния
экстаза, что делает возможным увидеть в любимом
человеке «отблеск чего–то божественного, и оно
само «обоготворяется»» [13, с. 637]. У С. Л. Франка
Бог обнаруживает себя в прекрасном – будь то
красота природы или же лик любимого существа:
«При каждом переживании красоты – в наслаждении
искусством или при созерцании красоты природы
или человеческого лица – нас объемлет, хотя бы на
краткий миг, священный трепет» [10, с. 88]. Этот
трепет и есть проявление Божественной сущности,
прикосновение к трансцендентному. Если телесный
Эрос направлен просто на удовольствие от созерцания
красоты, то духовный Эрос обнаруживает в созерцании
прекрасного частицу Абсолюта. Когда мы созерцаем
красоту как творение Божие, мы всегда влюблены
в ее «идеальность», она порождает чувство любви.
Красота любимого человека вопринимается как Божье
величие, а опыт восприятия прекрасного является
одним из способов познания Бога. Переживая красоту
любимого существа, человек в тот же момент осознает
непостижимость прекрасного, невидимое присутствие
Божества. Однако здесь возможна иллюзия восприя
тия, когда ценность Другого фиксируется лишь на
эмпирическом облике любимого, его внешнем содер
жании, – внешности, манерах, а не на внутреннем
мире и душевных качествах. Этим и опасна телесная
эротическая любовь, поскольку она не видит души
Другого, именно об этой любви сказано, что она
ослепляет, тогда как истинная любовь делает видимым
невидимое. С. Л. Франк не согласен с расхожим
утверждением о слепоте любви, он пишет, что «любовь
не ослепляет, а впервые открывает глаза, делает зрячим»
[10, с. 306]. Но это преимущество духовной любви,
ставящей во главу ценность духовного бытия Другого.
Философ критикует понимание эротической любви,
описанное в «Пире» Платона, в котором любовь к
другому человеку рассматривается лишь как один из
промежуточных этапов на пути любви к Богу: она
может исчезнуть, когда ее предназначение реализовано,
перевоплотившись в любовь к Сакральному. Эроти
ческая любовь здесь выступает первой ступенью на
пути к религиозному чувству, любовь к телу переходит
в любовь к душе, а в итоге преобразуется в любовь к
Красоте, Добру, Истине. Однако С. Л. Франк считает
такую сущность любви неправильной: «Как бы много
правды ни содержалось в этом возвышенном учении,
оно все же не содержит всей правды любви, мы не
можем подавить впечатления, что этот путь очищения
и возвышения любви содержит все же и некое ее
умаление и обеднение; ибо «любовь» к Богу, как к
«самой Красоте» или «самому Добру», есть менее
конкретно живое, менее насыщенное, менее полное
чувство, чем подлинная любовь, которая есть всегда
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любовь к конкретному существу, можно сказать, что
любовь к Богу, купленная ценою ослабления или потери
любви к живому человеку, совсем не есть настоящая
любовь» [13, с. 638]. Из этого следует, что философ
считает чрезвычайно важным в поисках любви к Богу,
не забывать о любви к человеку. Именно наличие
любви к личности Другого имеет для его философии
любви первостепенное значение. Поэтому С. Л. Франк
выделяет второй, более совершенный путь развития
и преображения эротической любви, который состоит
в переходе от низшей ступени восхищения внешним
обликом человека к высшей, наполняющей ценностным
содержанием его личность. Это более совершенный
путь развития – от любви к телесному и душевному
образу Другого до более глубокой любви, направленной
на выявление ценности Другого, на раскрытие его
индивидуальной и особенной личности. Ведь когда
человек чувствует любовь в своем сердце, то Другой
в его глазах мгновенно преображается, наполняясь
какими–то особенными, ранее не замечаемыми свойст
вами и качествами. Личность любимого человека
приобретает абсолютную уникальность, она становится
конкретным воплощением сакрального начала. Любовь
способствует проявлению личного Духа в другом чело
веке, позволяет человеку действительно обнаружить,
увидеть Другого, посмотреть на него под иным углом
и рассмотреть в нем отблеск святости: «иллюзорное
обоготворение чисто эмпирически–человеческого, как
такового, преобразуется в благоговейно–любовное
отношение к индивидуальному образу Божию, к бого
человеческому началу, подлинно наличествующему
во всяком, даже самом несовершенном, ничтожном и
порочном человеке» [13, с. 639]. Поэтому посредством
истинной любви человек проникает в глубину Другого,
«силою любви человек проникает до самого существа
личности, как образа Божия» [13, с. 642].
Таким образом, мистический духовный эрос в фило
софии С. Л. Франка есть вожделение к благодати, он
порождает в человеке чувство блаженства, удовольст
вия, экстаза, страсти и восторга от ощущения при
сутствия сакральной сущности Абсолюта, которая
может проявиться в конкретном человеке либо же во
время таинства общения с Богом. Если любовь–агапе
в идеале должна быть ведущим типом любви между
людьми в земном мире, то духовный эрос определяет
любовь между человеком и Богом в ее метафизическом
аспекте. Мистический духовный эрос наделяет человека
энергией для переживания любви–агапе к ближнему.
Итак, мы не можем однозначно отнести любовь к
какому–то одному определению, поскольку в работах
С. Л. Франка обнаруживается синтез эроса и агапе.
Однако анализ философских воззрений мыслителя
позволяет концептуализировать такое определение:
любовь – это особое метафизическое состояние души,
берущее свое начало из трансцендентной области
Абсолюта, которое приводит к возникновению нравст
венных стремлений к деянию блага для другого
человека. Трепет души, испытываемый человеком во
время переживания чувства любви, есть проявление
Божественной сущности, прикосновение к трансцен
дентному. В любви можно выделить такие функции,
как соединение (сближение с Другим, соприкоснове
ние внутреннего мира человека и мира внешнего),
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откровение (раскрытие индивидуальных особенностей
личности), преображение (увеличение в душе человека
преимущественно добрых качеств: добросердечности,
заботы, помощи). Дальнейшее исследование феномена
любви предполагает более глубокое исследование
метафизических и онтологических аспектов любви.
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Eros or agape? Conceptualization of the phenomenon
of love in the philosophy of S. L. Frank
The purpose of this article is the content disclosure of the concept of «love» in
the oeuvre of S. L. Frank. It is explored such components as «mystical spiritual eros»
and «active love agape». A detailed characteristic of these meanings is presented and
a comparative analysis is made between them. It is shown that, on the one hand, ideal
love is described by S. L. Frank primarily as an effective and active love, as a moral
activity, as the love–agape. On the other hand, love in the view of the thinker is seen as
a spiritual connection between God and man, as a manifestation of incomprehensible
eros; as the sacrament, which gives the opportunity to relive the experience of the
presence of the Absolute. It is emphasized that the conceptual synthesis of eros
and agape is theoretically justified for understanding the philosophical heritage
of S. L. Frank and his interpretation of the phenomenon of love in particular. It is
established that love is a special metaphysical state of soul, which originates from the
transcendent area of the Absolute and leads to the emergence of moral aspirations to
the act of good for another person. Three main functions of love should be allocated:
the connection (a convergence with the Other, the juxtaposition of person’s inner world
with the outside world), the revelation (the disclosure of individual characteristics of
the personality), the transformation (the increase in a person’s soul mostly of good
qualities: kindness, care, support).
Keywords: love, eros, agape, metaphysics, orthodoxy, Christianity, God,
spirituality.
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Ерос чи агапе? Концептуалізація феномену любові
в філософії С. Л. Франка
Метою даної статті є розкриття змісту поняття «любов» у творчості
С. Л. Франка. Досліджуються такі його складові, як «містичний духовний
ерос» і «діяльна любов агапе». Наведена детальна характеристика цих
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значень і проведений порівняльний аналіз між ними. Показано, що, з одного
боку, ідеальна любов описується С. Л. Франком насамперед як дієва і діяльна
любов, як моральна активність, як любов–агапе. З іншого боку – мислитель
бачить любов як духовний зв’язок між Богом і людиною, як прояв незбагненного
еросу; як таїнство, що дає можливість пережити досвід присутності
Абсолюту. Підкреслено, що концептуальний синтез еросу і агапе є теоретично
обґрунтованим для розуміння філософської спадщини С. Л. Франка та, зокрема,
його трактування феномена любові. Встановлено, що любов – це особливий
метафізичний стан душі, що бере свій початок із трансцендентної області
Абсолюту, який призводить до виникнення моральних прагнень до діяння блага
для іншої людини. Виокремлено три основні функції любові: з’єднання (зближення
з Іншим, зіткнення внутрішнього світу людини і світу зовнішнього), одкровення
(розкриття індивідуальних особливостей особистості), перетворення
(збільшення в душі людини переважно добрих якостей: добросердя, турботи,
допомоги).
Ключові слова: любов, ерос, агапе, метафізика, православ’я, християнство,
Бог, духовність.
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Рівні буття людини
у філософії Карла Ясперса
Метою дослідження є виявлення особливостей процесу переходу свідомості
на вищі екзистенційні рівні в філософській системі Карла Ясперса, а також
спроба представлення людської істоти, як форми існування через розкриття
ціннісного змісту поняття екзистенції як сутнісної основи, що проходить
декілька етапів на шляху до власного розкриття і реалізації себе в якості
загальної частини світового процесу. Дана проблематика є ключовою у спробі
розуміння того, на що людина може розраховувати і опиратись в її власному та
особистісному розвитку і становленні як самостійної так і соціальної одиниці.
Основні методи які використовувалися при дослідженні даної проблематики
були герменевтичний та діалектичний методи. В статті проведений аналіз
особливостей рівнів людського буття та проаналізовано специфіку взаємодії
свідомості зі світом і іншими людьми на кожному з цих рівнів.
Ключові слова: екзистенція, трансценденція, свідомість, межеві ситуації,
комунікація, філософська віра.

В першій половині 20 ст. в європейській філософії
набуває актуальності проблематика людської індиві
дуальності. Кризовий тогочасний період, зміна пріори
тетів, розпад ціннісних орієнтирів зумовлює формування
нових систем аналізу сутності людини та принципів
її взаємодії зі світом. Одним із напрямків в якому
розглядалась дана проблематика стає екзистенційна
філософія. В її межах розробляються нові принципи
осмислення феномену людського буття. На противагу
соціально політичним схемам, що розглядають людину
лише в якості елемента загальної суспільної струк
тури, екзистенціалізм повертає увагу до конкретного
живого суб’єкта, і оскільки людина це феномен, який
проживається суб’єктивно, тут погляд зосереджується
саме на внутрішньому акті самоусвідомлення. Екзис
тенціалізм виходить з положення, що кожен окремий
представник суспільного утворення являється не просто
носієм загального порядку, а й сам творить систему і
себе, а тому не може бути дечим похідним.
Одним з перших представників європейської екзис
тенційної філософії, хто ввів проблематику індивідуаль
ності особистості в науковий дискурс був німецький
філософ Карл Теодор Ясперс. Робота в медицині та
психології звернула його увагу на проблему методів
узагальнення, що використовувались в цих сферах, і
тоді він приходить до думки, що людина не може бути
формалізована, оскільки є живим мислячим суб’єктом,
а її свідомість та внутрішнє само переживання є
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індивідуальними та унікальними явищами. Ці обме
ження наукового апарату Ясперс намагається подолати
за допомогою філософської методології.
Важливим питанням філософії Ясперса є рівні
проявлення людського буття, ким є людина за своєю
суттю, і як їй себе віднайти. Його цікавить проблема
якості людського існування, він критикує проживання
беззмістовного і пустого життя. Говорить про те, що
через проживання життя в побутових турботах людина
віддаляється від свого справжнього єства. Створюючи
штучну форму існування вона втрачає зв’язок з
реальним світом, приречуючи себе на внутрішню
самотність. «Що таке ми самі – це ми, здавалося б,
мали знати краще за інше, але цього ми ніколи не
знаємо» [4, с. 231].
В системі Ясперса загальною категорією, що
виступає основою для проявлення і реалізації буття є
поняття охоплюючого (Umgreifende). Воно є таке, що
знаходимо охоплюючим, зв’язуючим при розділенні на
те що вже є і те, що є в основі. Це категорія буття, що
в процесі розколу світу на суб’єкт і об’єкт, залишається
цілим по обидві сторони. Охоплююче є неозначеним,
що може бути реалізоване через суще, що є лише його
модусом. «Це Буття, яке нас охоплює. Це буття, яке є
і без того, щоб ми були, і яке охоплює нас без того,
щоб ми були охоплені» [1, с. 425].
Ясперс виділяє три рівні через які в проявленому
бутті реалізується людське існування. Перший рівень –
це матеріальний світ, світ речей і форм, який можна
сприймати і фіксувати в раціональних системах і
теоретичних побудовах. Другий, екзистенційний, який
вже не можливо схопити і описати універсальною
схемою, оскільки тут відбувається проявлення і зустріч
індивідуального «Я» з самим собою, яке є одиничним,
неповторюваним і динамічним. І третій, рівень транс
ценденції, який є єднанням з самою сутнісною основою
буття взагалі.
Розкладання людського буття на декілька послідов
них етапів, зумовлюється виявленням в них специфічних
ознак проявлення внутрішньої основи існування. Кож
ному з цих етапів відповідає певна форма взаємодії
людини зі світом, з собою і іншими.
Рівень фізичного існування, який можна дослід
жувати за допомогою наукових засобів є першим рівнем
реалізації людського буття. На цьому рівні людина
розглядається в якості представника біологічного виду,
що є природною істотою, а також носієм суспільних
відносин і культури. Людина на цьому рівні не є дос
коналою формою існування, вона залежна від прист
растей, страхів і бажань, її вираження є матеріально
скерованим.
Також Ясперс говорить про розколотість людської
свідомості, яка спостерігається на першому рівні
в наслідок нашого способу взаємодії зі світом
речей і предметів. Ми сприймаємо світ через речі,
як вже остаточний, для нас він є таким, яким він
відображається у наших логічних побудовах. Тут
опредмечування і формалізація являється основним
принципом конструювання зв’язків зі світом і його
сприйняттям. Ми схоплюємо не той світ, який є
насправді, а той, який створюємо самі. Можна сказати,
що світ в такому випадку вислизає у нас з рук при самій
спробі його формального фіксування, і є лише формою
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що відображається в нашій свідомості. «Ми всім
нашим єством шукаємо саме буття, але в науковому
пізнанні ми отримуємо це буття тільки в об’єктах,
котрі внаслідок тенденції до їхньої абсолютизації тут
же приховують його від нас» [5, с. 282].
Цікавим є те, що на даному етапі і сама людина
для себе виступає в якості об’єкта, який мислиться
опосередковано, не виокремлюючись як самостійний
суб’єкт. Людина ніби губиться серед речей, оскільки
власне існування тут також розглядається з позиції
предметної свідомості. «Те, що доступне цьому
існуванню, є світом його сприйняття, маленький
відрізок всієї сукупності можливого доступного
сприйняттю» [2, с. 88].
Свідомість емпіричного рівня вже є для себе само
достатньою, її межі визначають межі світу. Вона ото
тожнює накопичувальний процес з власним розвитком.
Така форма свідомості визначає межі буття за
допомогою кількісних характеристик речей, що входять
до її активу, а також створених логічних зв’язків між
предметами, що зумовлені сферою їхнього застосування.
Такий принцип роботи супроводжується кількіс
ним розширенням обсягу робочої свідомості та її
безперервною реорганізацією. Тобто тут процес
накопичування продовжується до тих пір, поки кількість
предметних одиниць не починає перевищувати можливу
кількість утримуваних предметів в активному апараті
свідомості. Тоді відбувається узагальнення і формується
клас предметів, який визначається сферою їхнього
використання за властивостями. Створюється абстрактна
форма класу, яка містить ідеї речей, що фіксуються в
поняттях. При цьому ідеї стають вищими за самі речі
і створюються поняття, що окреслюють сам клас. В
подальшому класи теж стають об’єктами свідомості,
формують культуру понять і систему цінностей.
Дійсне проникнення в реальність, як проникнення
в сенс речей і предметів, на цьому рівні є неможливим,
оскільки взаємодія відбувається в напрямку від
предметів, а не до них. Речі сприймаються в якості
відповідника до понять, що вже мисляться як реально
існуючі. На цьому рівні спостерігається не розгортання
свідомості, а її замикання, і таку свідомість можна
назвати хибно–покладаючою, оскільки вона наперед
формує своє відношення і форму взаємодії зі світом.
Процес на першому рівні форм не є розвитком, а є лише
повторенням, рухом по колу. «Мислення невпинно
шукає замкнених цілих, які можуть зробити для
нього дещо предметним і пізнаваним, мислення
хотіло б бачити також, як і світ, як ціле, стає подібним
предметом, і святкувати в цьому тріумф пізнання, що
досягло таким чином межі всіх речей» [2, с. 119].
Свідомість емпіричного рівня працює з ідеальними
формами речей, а не з самими речами. Вона створює
якісну ознаку речей, формуючи загальну ідею речі, в
яку вкладається прагматичний сенс, що ототожнюється
з поняттям якості. Таким чином твориться формальна
якість самої свідомості, яка однак мислиться не
похідною, а визначаючою. Така свідомість є залежною
від актів окультурення речей, оскільки мислить себе
творцем, хоча і змушена постійно констатувати свою
наявність, буттєвість, процесом творення означень.
Такий вид взаємодії зі світом наша свідомість
визначає як позитивний, оскільки використовує для
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конструювання системи дійсні логічні схеми. Але
проблема неможливості дійсного самовизначення такої
свідомості виникає через те, що свідомість губиться у
формальних побудовах і не просто не розмежовує форму
і зміст, а надає самій формі значення змісту.
Ця свідомість являється тільки споживачем, що
використовує світ в якості засобу. Вона не формує
зв’язки з реальністю, а намагається її конструювати
із себе. Цю предметну свідомість Ясперс ще називає
«свідомістю взагалі». «Як свідомість взагалі, я
являюсь суб’єктивністю, для якої існують об’єкти,
як дійсність предметів і як дещо загальнозначуще»
[2, с. 35].
Мислення емпіричного рівня є лише орієнтуванням,
воно не може об’єктивно знати світ, воно завжди
незавершене, являється постійним процесом «орієн
туванням в світі, тому що воно стає знанням про
деяке певне буття, а саме [буттям] в світі» [2, с. 50].
Для свідомості цього рівня світ є змінний і непостійний,
але вона цього не усвідомлює.
«Свідомість взагалі може лише сказати, що
для неї незбагненне те, що не слідує її законам,
таким, як закон суперечності. Однак всі доступні
свідомості змісти – ще не саме буття, а лише спосіб
його явлення в категоріях загального мислення»
[1, с. 440].
Так, як предметний рівень є поверхневим і формаль
ним, ми не перебуваємо в дійсному зв’язку з іншими
людьми. На даному етапі ми спостерігаємо подібність
з іншим тільки на рівні нашого категоріального і
логічного апарату. Фактично тут людина є самотньою,
вона відчуває дискомфорт, закритість і не може бути
задоволена своїм існуванням. В ній присутнє внутрішнє
прагнення до дійсного розвитку і розгортання, а також
прагнення до виявлення своєї індивідуальної природи,
але на даному етапі воно є несвідомим.
«Оскільки світ не замикається в собі ні для якого
знання, неможливий ніякий вірний устрій існування
як остаточний, і в світі не вбачається ніякої
абсолютної кінцевої мети, як однієї для всіх, моя
незадоволеність повинна стати тим більш рішучою,
чим ясніше знання і чим щиріше усвідомлення сенсу
моєї діяльності» [3, с. 8].
Оскільки науковий підхід і об’єктивізація світу не
можуть в повній мірі задовільнити людську істоту в
її прагненнях до визначення суті і значення власного
життя, коли вона починає ставити питання стосовно
самої себе, відбувається відокремлення людини
від її зовнішньої атрибутивності, від предметності.
Її свідомість починає продукувати ідеї і цінності,
через які вона себе обмірковує. Таким чином людина
співвідносить себе з культурною чи національною
ідеєю, шукає зв’язки зі світом, що виражаються не в
формальних і логічних конструктах, а в внутрішніх
співпереживаннях.
Мислення на цьому етапі вже не є розсудковим, як
в предметному вираженні, а розумним. Відбувається
свідоме узагальнення якостей предметів, формуються
ідеї вищого порядку, і дух проявляється як творче
начало.
Однак, хоча на емпіричному рівні ми і можемо
спостерігати певну свідому роботу розуму і прагнення
до етичних міркувань про життя і смерть, про власну

168

Гілея

душу і світ в цілому, такий процес поки що є тільки
наслідуванням пропонованих схем культури і часу, в
якому людина існує. Наша чуттєвість ще не осмислена,
оскільки тут поки не відбулась внутрішня транс
формація і перебудова глибинних принципів взаємодії
зі світом та ціннісних орієнтирів. Людина ще по суті
не звертає увагу на саму себе, а проводить аналіз і
співставлення попередніх міркувань з наявними, що
містять актуальний прагматичний сенс. Цей рівень тому
ще не називається екзистенційним, внутрішньо про
житим, осмисленим, а лише можливо екзистенційним
оскільки є таким, що тільки містить передумови
подальшого розвитку.
Екзистенційний рівень є наступним етапом роз
криття особи і її індивідуального схоплення, на якому
відбувається проявлення екзистенції, як сутнісної
основи свідомості. Визначальним фактором цього
процесу стають межеві ситуації. – «Ситуації, подібні до
тієї, коли я завжди перебуваю в стані, де я не можу
жити без боротьби і без страждання, що я неминуче
приймаю на себе провину, що я повинен померти, –
я називаю межевими ситуаціями» [3, с. 205].
Людська свідомість прагне до цілісності і стабіль
ності, але не усвідомлює того факту, що використання
у повсякденному житті формальних логічних структур,
не може гарантувати стабільності в момент сильного
стресу чи загрози існуванню. Коли людина опиняється
в ситуації хвороби чи обставин, що можуть спричинити
смерть, відбувається кардинальна перебудова структур
співвідношення себе зі світом. Формується нова
система пріоритетів, що дозволяє обґрунтувати новий
стан речей для уможливлення позитивної взаємодії з
навколишнім світом. Опиняючись перед смертельною
загрозою, або в ситуації різкої соціальної перебудови,
людська свідомість втрачає зовнішні набуті орієнтири
і прагне віднайти те, що не залежить від зовнішніх
обставин. Усвідомлюючи неспроможність формального
логічного принципу об’єктивізації ситуації, людина
виокремлює себе з загальної схеми і мислить себе поза
ситуацією, зберігаючи тільки власне само переживання
або самоусвідомлення. Тут відбувається зустріч сам
на сам з власною індивідуальністю, проявляються
ті характеристики свідомості, які лежать в основі її
емпіричного «Я». Людина ніби пригадує себе такою
якою була завжди, але в наслідок нагромадження
зовнішньої атрибутивності втратила здатність до
саморефлексії. Емпіричне «Я», що являлось соціально
і культурно детермінованим, відходить на другий план,
дозволяючи проявитись екзистенції, як внутрішньому
індивідуальному, особливому і неповторному. Людина
починає звертатись до своєї внутрішньої основи, що
веде до просвітлення екзистенції.
«Екзистенція може прийти до себе тільки в небез
печній безперервності своєї рефлексії, і в абсолютній
проблематичності всього, як двох важливих форм
артикуляції можливої самобутності, наважуючись на
повну відкритість» [3, с. 47].
Свідомість цього рівня працює в паралельному
співвідношенні зі світом речей, вона відштовхується
вже від самого внутрішнього переживання, яке на неї
справляють речі. Світ тепер сприймається як дещо
більше ніж просто засіб для реалізації власних потреб,
він співпереживається. Тут людина є відокремлена
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від світу за формою, оскільки тепер він мислиться
як самодостатній і динамічний, але за змістом стає
ближчим, що дозволяє свідомості черпати натхнення для
власного розвитку.
Екзистенція є проявом самого життя в його дійсному
процесі, де відсутнє бажання побудови штучних форм
і систем, а є важливим лише момент екзистенційного
переживання, внутрішнього усвідомлення себе в потоці
часового і історичного факту присутності. Ясперс
називає такий процес екзистуванням. Екзистувати,
означає констатувати себе в певному окремому моменті,
за рахунок реалізації саморефлексії, і можливості
усвідомлення себе в якості мислячого живого процесу.
В цей момент відбувається дійсне поєднання мислення
спостерігаючого з тим, що спостерігається, форма і
зміст стають достовірним вираженням одне одного і
екзистенція проживає себе цілісно [6, с. 128].
Цей процес не можна передати в описовому варіанті,
він є миттєвістю і не піддається узагальненню, оскільки
проявлення екзистенції, по своїй суті, є проявленням
свободи, як основи людського буття. Ця внутрішня
свобода, яка не може розглядатись як дещо набуте, є
тією якістю, при якій кожна окрема людина не може
бути визначена за допомогою загальної наукової чи
теоретичної схеми. Тут людина стає невизначуваною,
стає просто людиною. Вона вільна за своєю природою,
вільна знаходити себе і бути тим ким вона може і хоче
бути. В той же час така свобода не є просто свавіллям,
оскільки вона регламентується свідомим розумінням
обставин і ситуації.
Для науки екзистенція є недосяжна, в якості
об’єктивного феномену, оскільки спроба її визначення
буде реалізовуватись тільки на рівні зовнішнього
спостереження, а не внутрішнього співпереживання. Для
науки є можливе тільки спостереження і опис окремого
індивіда в його сукупності з історично–культурним
середовищем, в якому він існує. Простежити людину
в її внутрішньому переживанні для наукового методу
є недосяжним, через наявність постійного процесу
руху екзистенційної свідомості, і оскільки вона не є
фіксацією певного стану що культивується, вона завжди
є миттєвістю.
Схопити екзистенцію означає заперечити наявність
людської індивідуальності як процесу, як самобутньої
природи і заперечити саму людину, як неповторний
прояв феномену буття взагалі.
Яперс говорить про те, що споглядання, або кон
тактування з екзистенцією іншого є можливим, але
тільки через іншу споглядаючу екзистенцію. Тут йде
мова про злиття в об’єднуючому ситуативному процесі,
який Ясперс називає комунікацією. Комунікація є такою
формою поєднання, в процесі реалізації якої внутрішній
світ індивіда стає доступним для іншого. Цей процес не є
зовнішнім і не може бути простим обміном інформацією.
Це момент проживання іншого через власну екзистенцію,
в якому відбувається накладання і збіг власне вихованих,
але загально значимих ціннісних орієнтирів.
Розум тут працює вже не тільки в рамках власної
індивідуальності, а враховуючи наявність іншого
незалежного суб’єкта, як носія загальних етичних і
моральних цінностей, будує толерантне діалогічне
відношення до зовнішнього світу та інших людей
визначаючи їхню цінність не меншою за власну.
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Проживання іншого через власну екзистенцію,
дозволяє впізнавати в іншому власну природу, і конс
татувати власну екзистенцію. Ясперс окреслює кому
нікацію як важливий компонент людського буття, в
процесі якого людина може формуватись, як свідомий і
цілісний суб’єкт.
«Комунікація щоразу має місце поміж двох,
які з’єднуються, але повинні залишитися двома,
які виходять один до одного з самотності, і яким,
проте ж, самотність знайома лише тому, що вони
знаходяться в комунікації. Я не можу стати собою,
не вступаючи в комунікацію, і не можу вступити в
комунікацію, не будучи самотнім…» [3, с. 65].
Таким чином комунікація дає можливість екзис
тенції, як дечому такому, що є внутрішнє, неформа
лізоване, проявитись в зовнішньому вираженні, набути
позитивної форми, влитися в зовнішній світ, як його
діюча складова.
На рівні людських взаємовідносин комунікація дає
можливість співпереживати, бути почутим і зрозумілим
іншому в спільно прожитих ситуаціях. Усвідомлення
важливості потреби підтримки, коли ти дозволяєш
іншому співпережити ситуацію, сприяє зближенню
людей, які до цього моменту могли контактувати тільки
на рівні буденного спілкування.
Екзистенційний рівень робить можливим набли
ження до іншого, але це ситуативний локальний
феномен, який вимагає прямого безпосереднього і
свідомого контакту в формі дружніх чи особистісних
взаємовідносин. Прагненням же Ясперса було допо
могти людині знайти загальну підставу єдності всіх
людей незалежно від того, які культурні чи національні
традиції вони представляють і якими науковими досяг
неннями вони послуговуються в розумінні навколиш
нього світу.
Одним із об’єднуючих факторів людської спільноти,
який завжди був характерний для багатьох культур є
релігійна віра. На відміну від знання, віра розглядається,
як дещо вагоміше, є внутрішньо виховане, отримане
через духовні традиції і культи, що були в основі
формування релігійних систем. Але проблемою тут є те,
що кожна окрема культура інтерпретує релігійні схеми
з позицій власного досвіду і сподівань на майбутнє,
враховуючи здебільшого потреби своєї спільноти, тим
самим обмежуючи можливість позитивного діалогу чи
глобальної комунікації поза групою однодумців. Ясперс
пропонує замінити старі системи на нову, що сприятиме
загальному возз’єднанню людей і буде ґрунтуватись на
спільному розумінні цінності всіх, незалежно від того,
які культурні чи соціальні форми суспільного устрою
вони представляють. Така віра не є релігійною, а є
філософською, в основі якої є розумна віра, як знання
про трансценденцію.
Третій рівень буття, який Ясперс називає трансцен
дентальним є найглибшим рівнем основ людської
свідомості і видимого світу. Трансценденція виступає в
якості підстави світового буття, дає можливість цьому
самому буттю бути проявленим, але сама безпосередньо
не проявляється, «це буття, яке ніколи не стане світом,
але яке як би говорить через буття в світі» [1, с. 426].
Оскільки трансценденція не може бути пізнавана ні
через які зовнішні засоби, знання про неї є вірою. Така
віра є загально–прийнятною для всіх, оскільки не є
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скерована на конкретний образний символ, і тому не
може різнитись в інтерпретаціях чи розуміннях. На
цьому рівні всіх об’єднує визнання її непізнаваності.
Прийняття того факту, що світ завжди є дещо
прихований від буденного погляду, повинно сприяти
поглибленню якості самої свідомості, та вихованню
прагнень і волі до проникнення в основи буття, в
яких людина пізнає вищі духовні цінності, як прояви
трансценденції, які в кінцевому рахунку формують саму
людину, як мислячу і свідому істоту.
Трансценденцію можна окреслити за допомогою
поняття Бога, як такого, що надає змісту. Але ці поняття
однак не можна назвати тотожними, оскільки на
відміну від класичної західної релігійної інтерпретації
Бога, у вченні про трансценденцію ми не знайдемо
якогось персоніфікованого діючого начала. Ми не
можемо звертатись з молитвою до неї, як до вищої
свідомості в очікуванні відкриття для нас в істині,
через одкровення, тут ми повинні покладатись тільки
на силу свого прагнення до пізнання. Але поняття
Бога і трансценденції збігаються, в тому розумінні, що
безпосередньо їхнє пізнання не є можливим, оскільки
видимий світ містить тільки свідчення їхнього творчого
процесу, і ми можемо віднайти, як каже Ясперс лише
шифри вищого начала. «Здається, ніби в природі дух,
який згодом виступить з неї, як він сам, вже стає
зримим в шифрі, як пов’язаний і несвідомий дух. Він
приходить в рух, і ще не може знайти себе: звідси в
ньому муки. Він готує собі ґрунт власної дійсності:
звідси в ньому захват. Природа – основа духу; він
вже є в ній, як і вона все ще є в ньому, всюди, де він
буває дійсним» [4, с. 221].
Шифрами трансценденції Ясперс називає продукти
культури, міфи релігію, творчість. Шифр – це шлях
до трансценденції, який людина знаходить в наслідок
правильного їхнього прочитання. Так, як трансценденція
не може бути пізнана, в якості об’єктивної реальності,
засобами логічного мислення в принципі, людська
свідомість повинна перейти в інший якісний стан, де
вона буде відмежована від будь якого предметного
навантаження. Тут мова йде не про певний вид взаємодії
з зовнішніми речами чи впливу речей на свідомість,
а про фактичну трансформацію свідомості, до стану,
в якому вона припиняє здійснювати саморефлексію.
Оскільки, так чи інакше на екзистенційному рівні
свідомість ще розділена на суб’єкт і об’єкт, вона діє в
протиставлені себе до іншого, продукує і фіксує власне
самоусвідомлення, яке є співвідносним при взаємодії зі
зовнішнім світом, і поки не є з ним одним цілим.
З’єднання суб’єкта і об’єкта, що має наслідком
входження в безпосередній контакт зі світом Ясперс
називає трансцендуванням. Це проривання екзистенції
до глибинних рівнів буття, яке знаходиться поза шиф
рами трансценденції, коли свідомість відмежовується від
власного констатування, здійснює повний вихід за межі
передметної реальності, припиняє розкладати реальність
на складові, такі як «я» «світ» «закон», проникає до
основ, в яких ці речі беруть початок. «В тій мірі, в якій
я безумовно обираю єдине в житті, я можу вірити в
єдиного Бога. Те, що я, як екзистенція, трансцендую
до єдиного в історичній дійсності свого життя,
становить умову мого трансцендування до єдиного
божества» [4, с. 152].
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Трансцендування, означає схоплення внутрішнього
сутнісного моменту між різними формами. Цей феномен
можна описати за допомогою прикладу естетичного
переживання, яке на людину справляє краса і гармонія,
які можна побачити на перший погляд в непоєднуваних
речах чи явищах, і які в свою чергу є відображенням
досконалого поєднання внутрішнього вираження і
зовнішнього прояву буття, яке ми знаходимо в шифрах.
Це проникнення в фактичний буттєвий процес, що
здійснюється саме зараз. Він тривалий, але не розді
лений на часові означення минулого, теперішнього і
майбутнього, оскільки в цьому моменті немає того, від
чого можна відштовхнутись за для визначення початку.
На цьому рівні поняття вічності і тривалості збігаються,
або краще сказати нівелюються, і трансценденція
проявляється як життя, яке існує до часу і поза часом [6,
с. 120–121].
Для людської свідомості момент переходу в сферу
трансцендентного може видаватись падінням в прірву
невизначеності, втратою орієнтирів, але саме такий
процес є максимальною межевою ситуацією, де світ
завершується як шифр, відкриваючи знання про те, що
знаходиться за межею, являючи людині буття в повному
обсязі.
Висновок. Філософія Ясперса представляє собою
схему реалізації особи як унікальної діючої частини
буттєвого процесу. За для власного пізнання свідомість
людини повинна подолати межі предметного існування,
виділити себе як цілісне переживання в межевих
ситуаціях, проявити свою екзистенцію, як індивідуальну
сутність. Людина у цій системі може долати внутрішню
самотність пізнаючи іншого через комунікацію, яка
відкриває власну екзистенцію для зовнішнього світу.
Проникати до глибинних рівнів трансценденції, в яких
беруть початок духовні істини, реалізуючи себе як вищу
духовну істоту.
Людина в системі суспільного процесу знаходиться
в заплутаному і невизначеному стані, вона не має
чітких орієнтирів власного розвитку, а зовнішні схеми
суспільного існування можуть запропонувати задово
лення потреб лише побутового характеру. Особистість
людини принципово є закритим формуванням, доступ до
якого для зовнішнього світу є опосередкованим, так само
і проникнення в реальний світ для людини не є легко
досяжним актом, оскільки свідомість зокрема сучасної,
суспільно навантаженої людини знаходиться в полоні
ілюзії власно сформованої системи світоутворення. Разом
з тим людська істота має можливість до повернення у
стан безпосереднього переживання буття, оскільки є
породженням цього самого буття, але за для цього їй
потрібно відкинути нагромадження і те, що веде розум в
хибному напрямку. Людина є самодостатньою буттєвою
формою, яка може творити не лише світ ілюзій, але і
реальну природню дійсність.
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Levels of human existence in the philosophy of Karl Jaspers
The purpose of this study is to identify the features of the consciousness transition
to higher existential levels in the philosophical system of Karl Jaspers, as well as
an attempt to represent a human being as a form of existence through revealing the
value of the concept of existence as essential basis that goes through several stages
on the way to discovering its own nature and realizing itself as a common part of the
world process. The current research problem is key in attempting to understand what a
person can expect and depend on in his/her own personal development and becoming
both an independent and a social unit. The investigation of this research problem has
been carried out primarily through hermeneutical and dialectical methods. The article
examines the characteristics of the levels of human existence and provides analysis of
the specifics of the consciousness interaction with the world and other people at each
of these levels.
Keywords: Existence, transcendence, Consciousness, Borderline situations,
Philosophical belief, Сommunication.
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Поміркований агностицизм Ф. Хаєка
versus сціентизм Дж. Кейнса
Досліджуються і порівнюються філософсько–методологічні засади
економічних теорій Дж. Кейнса і Ф. Хаєка – сцієнтизм та поміркований
агностицизм. Економічні ідеї Дж. Кейнса виводяться з постулату про те,
що вивчення та пізнання економічних процесів на макрорівні дозволить
будувати принципи взаємодії держави та ринку. Цьому протиставляється
методологічний індивідуалізм і суб’єктивізм Ф. Хаєка, який стверджує, що
наші пізнання економічних явищ завжди залишаються частковими, немає
можливості пізнання економічних процесів. Використовується діалектичний
метод, системно–структурний аналіз, поєднання історичного і логічного
методів, компаративний аналіз.
Ключові слова: лібералізм, кейнсіанство, філософія економіки, сцієнтизм,
агностицизм, філософія ринку, Дж. Кейнс, Ф. Хаєк.

У філософії економіки ХХ ст. непересічне місце
посідають концепції Фрідріха Хаєка та Джона Кейнса.
Філософсько–методологічним підґрунтям цих концепцій
можна вважати, у першому випадку – поміркований
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агностицизм, у другому – сцієнтизм. Основні принципи
цих методологічних підходів напряму пов’язані з
пізнанням економічних відносин та явищ, а також
з’ясуванням можливостей використання цього знання
державою та учасниками ринку. Йдеться про розкриття
особливостей, досягнення та перспективи концепції
невтручання та спонтанності в економічній сфері життя
індустріального та постіндустріального суспільства.
Слід визнати, що вітчизняними філософами зазна
чена проблематика вивчена, на жаль, недостатньо. Варто
відзначити, що у вітчизняній та зарубіжній філософській
літературі розроблено деякі аспекти досліджуваної
теми та проблем, пов’язаних з нею. Соціально–
філософському зрізу проблеми, зокрема, розкриттю
взаємозв’язку економіки та політики, економіки та
ідеології, питань управління економічною сферою
присвячено наукові праці Л. Губерського, В. Куценка,
М. Михальченка, Б. Новікова, П. Ситника, Т. Ящук. У
розрізі філософії економіки цих концепцій торкається
у своїх дослідженнях В. Ільїн. Кожен з означених
дослідницьких напрямів виокремлює й висвітлює лише
якийсь один аспект чи зріз проблеми.
З опублікуванням у 1936 році видатним англійським
економістом Джоном Кейнсом (1883–1946) праці «За
гальна теорія зайнятості, процента і грошей» («The
general theory of employment, interest, and money») [1] в
економічній теорії було започатковано новий напрямок,
який отримав назву «кейнсіанство». Головним завданням
автор визначив дослідити, як в дійсності функціонує
економічна система, в якій ми живемо, та що нам може
дати знання про цю систему.
На противагу принципам кейнсіанської економічної
теорії виступили представники неоліберальної концепції,
які базуються на засадах саморегулювання ринкової
економіки та звільненні від зайвої регламентації дер
жавою економічних відносин у суспільстві (Л. Ерхард,
М. Фрідман, Ф. Хаєк).
Мета цієї статті – розглянути принципи поміркова
ного агностицизму Ф. Хаєка та сцієнтизму Дж. Кейнса,
виявити їхнє відношення до пізнання економічних
відносин та явищ, а також щодо можливості вико
ристання цього знання державою та учасниками ринку.
Відмінність вчення Кейнса від класичної ліберальної
економічної теорії – це заперечення ним принципу
саморегулювання ринкової економіки. Економічний
або класичний лібералізм виступав за індивідуальні
права на власність і силу контракту. Девізом цієї форми
лібералізму є «вільне приватне підприємництво», осно
вою якого є невтручання держави в економіку, тобто
скасування державних субсидій й юридичних бар’єрів
для торгівлі. Економічний лібералізм стверджує, що
вартість товарів і послуг повинні визначатися вільним
вибором споживачів, тобто, чисто ринковими чинниками.
Проте, на думку Кейнса, не існує ніякого механізму,
здатного забезпечувати таке саморегулювання і ста
більний розвиток економіки. Повна зайнятість при
капіталізмі досягається лише в окремих випадках.
Усупереч твердженню класичної теорії, вимушене
безробіття має місце завжди. Саме тому науковець
зосередив свої зусилля на розробці нової теорії
зайнятості, висновки якої погоджувались би з дійсністю,
а саме – з наявністю при капіталізмі періодичних спадів
виробництва і спричиненого ними безробіття. Рівень
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зайнятості в певному розумінні залежить не лише від
поточного стану розрахунків на майбутнє, але й від
різноманітних уявлень впродовж минулого періоду [1,
с. 52].
Уже в назву праці Дж. Кейнса винесено думку
про загальну теорію зайнятості, яка принципово
відрізняється від класичної теорії тим, що заперечує
повну зайнятість і визнає вимушене безробіття. Мова,
таким чином, у новій теорії йде не про безробіття,
пов’язане з пошуком нового місця роботи або
перебудовою структури промисловості, а про безробіття
вимушене, яке виникає закономірно у зв’язку з
періодичними спадами і кризами виробництва.
Праця Кейнса багато в чому визначає економічну
політику і в наш час. Її основна і нова, на нашу
думку, ідея полягала: по–перше, в тому, що система
ринкових економічних відносин не є досконалою і
саморегулюючою (до Кейнса класична ліберальна
економічна теорія вважала саме так); по–друге, в тому,
що максимально можливу зайнятість і економічне
зростання може забезпечити лише активне вивчення
вказаних процесів та втручання держави в економіку.
Тобто, сцієнтизм Кейнса означає, що економічні
відносини в суспільстві слід вивчати, а на основі
отриманого знання будувати принципи взаємодії
держави та ринку. Сприйняття цієї ідеї прогресивним
суспільством як належної було зумовлено тим, що
до тридцятих років XX століття теза про існування
конкуренції між багатьма дрібними фірмами, які є на
кожному ринку, була необґрунтованою і безпідставною.
Зазначене вище твердження базується на тому, що
«нерівність», яка виникла в результаті існування
монополії (домінування на ринку одного учасника)
й олігополії (домінування на ринку кількох могутніх
учасників), розповсюджується на порівняно вузьке
коло людей і саме тому вона може бути виправлена за
допомогою втручання держави.
Новизна економічного вчення Дж. М. Кейнса в
методологічному плані полягала, по–перше, у засто
суванні макроекономічного аналізу, що зробило автора
засновником макроекономіки як окремого розділу
економічної теорії, і, по–друге, – в обґрунтованій
концепції ефективного попиту, тобто потенційно
можливого і регульованого державою попиту.
Дж. Кейнс зосередив свою увагу на недостатній
ефективності споживчого попиту. Саме попит, на
його думку, відіграє вирішальну роль у стимулюванні
і розвитку виробництва. Проте, попит сам по собі
не зросте – слід здійснити певні дії. Але, які? Що
необхідно зробити для підвищення ефективності
попиту? Слід віднайти важіль розвитку всього суспіль
ного (сукупного) попиту – попиту на споживчі товари
і попиту на інвестиційні товари, оскільки сукупний
попит – це сума споживчих витрат і інвестицій.
Якщо сукупний попит більший від пропозиції, тоді
«працюють» стимули росту виробництва. В цьому
випадку сукупний попит дійсно ефективний, сприяє
забезпеченню високої зайнятості, більш повному
використанню виробничих потужностей. Основні
компоненти сукупного попиту: споживання, інвестиції
і державні витрати. Основні фактори, які впливають на
сукупний попит: схильність до споживання, очікувана
прибутковість капіталовкладень, перевага ліквідності.

172

Гілея

У теорії Кейнса національний дохід і рівень
зайнятості – залежні змінні. Розмір національного
доходу зумовлений рівнем зайнятості. Сам національний
дохід, з одного боку, виступає як фактор, що впливає
на ріст споживчого попиту, з іншого боку, ріст націо
нального доходу залежить від інвестицій. Очевидно, що
зміни розмірів виробництва та рівня зайнятості повинні
спричинити зміни величини доходу, який вимірюється
в одиницях заробітної плати, а зміна одиниці заробітної
плати спричинить не тільки перерозподіл доходу, але й
зміни загальної суми доходу [1, с. 83].
Теорію Кейнса називають теорією ефективного
попиту, виділяючи тим самим найголовнішу його
ідею. А вона полягає в тому, щоб через активізацію і
стимулювання сукупного попиту (загальної купівельної
здатності) впливати на виробництво і пропозицію
товарів і послуг, підвищити рівень зайнятості. Якщо,
наприклад, норма прибутковості дорівнює 12%, а
процентова ставка – 6%, то очікувана ефективність
капітальних вкладень досить висока і приваблива для
інвесторів. Якщо ж норма прибутковості дорівнює
6% і процентова ставка також 6%, то розрахунок на
отримання досить високих доходів від розширення і
модернізації виробництва виявляється необґрунтованим.
Згідно з висновками, до яких дійшов Кейнс, еко
номічна рівновага визначається в остаточному підсумку
рівністю між заощадженням і нагромадженням. А голов
ною проблемою є недостатність сукупного попиту,
якому перешкоджає скорочення граничної схильності до
споживання, зниження прибутковості капіталу, розміри
котрого зростають, надзвичайна перевага ліквідності
(готівки).
Виділимо основні положення, на яких ґрунтується
аналіз автора «Загальної теорії зайнятості, процента і
грошей».
По–перше, сукупний попит не рівнозначний сукуп
ному доходу. Доходи в найбільш загальному вигляді роз
падаються на дві частини: споживання і заощадження.
По–друге, заощадження не обов’язково дорівнюють
інвестиціям, вони через різні причини «відстають» і не
перетворюються в інвестиції.
По–третє, при аналізі ситуації, коли виникає
нерівність на макрорівні, слід іти не від виробництва,
а від попиту. Розміри попиту відіграють більш важливу
роль при забезпеченні зайнятості і завантаження
виробничих потужностей, ніж рух і «гнучкість» цін.
По–четверте, розглядати функціональні зв’язки
між найважливішими категоріями слід на макрорівні,
що дозволить виявити фактори, які впливають на
економічне зростання і рівновагу [1].
У своїй економічній програмі Кейнс дотримувався
положення, що «держава має здійснювати свій
скеровуючий вплив на схильність до споживання
частково через систему податків, частково – шляхом
фіксування норми процента та іншими методами» [1,
с. 112–130].
Дж. Кейнс пропонував регулювати не тільки
інвестиції, але й національний дохід. Засобом для цього
він вважав податки, вимагаючи їх підвищення з метою
вилучення заощаджень для збільшення державних
інвестицій. Далі він дійшов висновку про те, що
«принцип мультиплікатора» дозволяє дати загальну
відповідь на питання, яким чином коливання інвестицій,
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що становлять відносно невелику частку національного
доходу, характеризуються значно більшою амплі
тудою. Але, за його твердженням, «навіть якщо в
нерозвиненому суспільстві розміри інвестицій великі,
вплив коливань у розмірах інвестицій на зайнятість буде
набагато сильнішим у розвиненому суспільстві, оскільки
можна припустити, що саме в останньому поточні
інвестиції становлять значно більшу частку поточної
продукції» [1, с. 112–130].
Підсумком дослідження Кейнс вважав створення
теорії, яка вказує на життєву необхідність концепції
централізованого контролю з питань, які тепер, в
основному, належать приватній ініціативі, тому що
саме у визначенні обсягів зайнятості, а не в розподілі
праці тих, хто вже працює, існуюча система виявилась
непридатною. Тому, за твердженням Дж. Кейнса,
запровадження централізованого контролю, необхідного
для забезпечення повної зайнятості, потребує значного
розширення традиційних функцій уряду. Але при
цьому залишаються широкі можливості для виявлення
приватної ініціативи і відповідальності.
Ефективність регулювання державою економічних
процесів, на думку Дж. Кейнса, залежить від вишу
кування засобів для державних інвестицій, досягнення
повної зайнятості населення, зниження і фіксування
норми процента. Він писав: «Рікардо і його послі
довники прогледіли той факт, що навіть протягом
тривалого часу зайнятість не обов’язково веде до повної
зайнятості, що рівень зайнятості може змінюватися і що
політиці кожного окремого банку відповідає відмінний
від інших рівень зайнятості. Таким чином, існує багато
умов довгострокової рівноваги, які відповідають різним
варіантам процентної політики органу, який регулює
грошову систему» [1, с. 180].
Таким чином, можна відзначити такі основні
принципи концепції Кейнса. По–перше, Кейнс і його
послідовники рішуче заперечували відповідність між
інвестиціями підприємців і заощадженнями населення,
оскільки і ті, й інші керуються різними мотивами.
Заощадження не завжди вкладаються у банк і тому не
можуть бути видані як позика підприємцям. Коливання
в інвестиціях спричиняють коливання рівня реального
виробництва, зайнятості і цін.
По–друге, кейнсіанці вважають сучасні ринки
неконкурентними, а тому і нездатними автоматично
регулювати попит і пропозицію, особливо співвід
ношення між цінами і заробітною платою. Монополії
і олігополії, займаючи панівне становище на ринках
багатьох товарів, можуть штучно підтримувати
високі ціни, незважаючи на те, що попит падає.
Водночас профспілки виступають за гарантований
рівень заробітної плати при укладанні трудових угод
і колективних договорів з підприємцями. Все це
призводить до того, що ринкове регулювання стає
негнучким, і зниження попиту на продукцію хоч і
веде до падіння цін, але навряд чи одночасно викличе
зменшення ставок заробітної плати. У будь–якому
випадку, розраховувати на те, що робітники добровільно
погодяться на зниження заробітної плати, боячись
конкуренції з боку безробітних, навряд чи слід. Ще
більш безпідставно сподіватися, що загальне зниження
ставок заробітної плати забезпечить повну зайнятість, як
на це сподівались економісти–класики.
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По–третє, оскільки ринок не може виступати як
саморегулятор економіки і не спроможний забезпечити
повну зайнятість, стабільність виробництва і цін,
кейнсіанці вважають, що держава має відігравати
активну роль у здійсненні цих завдань. Втручання
держави у регулювання економіки має полягати у
проведенні такої фіскальної і грошово–кредитної
політики, яка б пом’якшила спади і різкі підйоми
виробництва, що періодично виникають, і які отримали
в літературі назву економічних циклів.
Отже, Кейнс та його послідовники були переконані,
що можливо пізнати економічні процеси ринкового
господарства. Тому, дослідивши та пізнавши ці
процеси, з боку держави існує більше можливостей
здійснювати керівництво економічними процесами, ніж
з боку фірми – учасника ринку. Тобто, держава має не
просто втручатися в ринкове господарство, вона має
брати на себе повністю функції регулювання шляхом
перерозподілу та стимулювання.
Далі почалася критика окремих частин учення
Кейнса, яка з того часу не припиняється. Основними
критиками кейнсіанської економічної теорії є представ
ники неоліберального напрямку економіки. Неолібе
ральна економічна концепція почала формуватися у
тридцяті роки минулого століття одночасно з кейнсіан
ством. У межах неоліберального економічного напрямку
існувало кілька центрів, а саме – у Німеччині, США та
Англії: Фрейбурська школа, яскравим представником
якої є Л. Ерхард, Чиказька школа (або монетарна
школа) – її представником вважається М. Фрідман,
Лондонська школа – її представив Ф. Хаєк, який чи не
найбільше аналізував та критикував економічні погляди
Кейнса. Опозиція ліберальної концепції Ф. Хаєка
виражена трьом найбільш впливовим антиліберальним
економічно–політичним проектам ХХ ст. – соціалізму,
кейнсіанству і доктрині «держави всезагального добро
буту».
До неоліберальних принципів відносять такі:
по–перше, вони виходять із того, що ринок – це най
більш ефективна система господарства, яка створює
найкращі умови для економічного зростання, по–
друге, відстоюють пріоритетне значення волі суб’єктів
економічної діяльності. Держава повинна забезпечити
умови для конкуренції й здійснювати контроль там, де ці
умови відсутні.
Ф. Хаєк (1899–1992), вчений австрійського поход
ження, за освітою економіст і юрист, представник
неоліберальних мислителів двадцятого століття. З під
пера Ф. Хаєка вийшло багато наукових праць. Серед
них такі, як «Економіка та свідомість» (1937), де автор
вперше висунув ідею децентралізації знання, розподілу
його між мільйонами людей; «Соціальне використання
знання» (1945); «Шлях до рабства» (1944), в якій
будь–яка форма державного втручання в економіку
розглядається як різновид тоталітаризму; «Індивідуалізм
та економічний порядок» (1948), в якій економічні
інтереси індивідів, їхні переваги і суб’єктивні оцінки
автор представляє як основу «економічного порядку».
У праці «Конституція свободи» (1960) викладені
правові принципи суспільства, заснованого на ідеалах
лібералізму. Ці ідеї отримали подальший розвиток
у тритомній праці Хаєка «Право, законодавство і
свобода» (1973–1979). У ній зроблено оцінку правовим
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і політичним основам сучасної західної демократії як
таким, що суперечать ідеалам істинного лібералізму.
Ф. Хаєк накреслив шляхи їхнього реформування з
метою наближення до цих ідеалів. Остання праця
Хаєка – «Фатальна самовпевненість. Помилки
соціалізму» (1989). Ця праця могла б вважатися підсум
ковою щодо більш ніж п’ятдесятирічної науково–
публіцистичної діяльності науковця. Основні її думки
полягають в обґрунтуванні переваг ринкової економіки і
критиці соціалізму [2].
У поглядах Хаєка спостерігається певна суб’єкти
візація економічної теорії. Як відмічають науковці, така
характеристика притаманна «ранній» австрійській школі,
представником якої є Ф. Хаєк. На думку останнього,
економічні явища у принципі не можуть бути відбиті
в «об’єктивних» термінах. Вони відображують лише
суб’єктивні уявлення людей і нічого більше. Тому Хаєк
робить висновок про докорінну відмінність методів
суспільних і природничих наук, в яких «об’єктивні»
категорії відповідають природі предмета, який вив
чається.
Ця особливість методології науковця органічно
пов’язана з властивим йому методологічним інди
відуалізмом і суб’єктивізмом, який покладено в основу
викладеного вище соціального підходу до економічних
явищ.
Ще одна особливість методології Ф. Хаєка може
бути навіяна філософією неокантіанства. Як відомо,
неокантіанство сповідувало та пропагувало обмеженість
людського розуму. Підґрунтям є уявлення про від
сутність об’єктивних критеріїв істини при аналізі
економічних процесів, оскільки будь–який дослідник за
необхідністю вносить у процес аналізу своє власне «я» –
свій досвід, свої помилки, своє світорозуміння. Об’єкт
дослідження, таким чином, стає, в певному розумінні,
від’ємним від його суб’єкта.
Ф. Хаєк пояснював, що у природничих науках
дослідник знаходиться поза об’єктом, який вивчає,
тоді як предмет суспільних наук – поведінка людей і її
мотиви – передбачає, що власні мотиви та настанови
дослідника включені в цей предмет, і це не може не
відбитися на результатах дослідження.
Отже, завдання суспільних наук Ф. Хаєк вбачав не
в тому, щоб віднайти об’єктивні закони суспільного
розвитку, а в тому, щоб знайти межу пізнання
соціально–економічних процесів. Відповідно до його
тез, по–перше, слід визнати обмеженість пізнавальних
можливостей людини, по–друге, від науки не слід
вимагати нічого понад суб’єктивно–психологічного,
ніяких таких оцінок економічних явищ.
Таким чином, науковець зробив висновок про
принципову неможливість математизації економічної
науки, яка передбачає, що економічні знання мають
об’єктивну основу, а це, на думку вченого, не відповідає
дійсності. Хаєк критикував погляди Кейнса щодо
можливості пізнання економічних процесів. На його
думку, уніфікованої системи знань взагалі не існує.
Методологічний
індивідуалізм
і
суб’єктивізм
Ф. Хаєка фактично означають визнання непізнаваності
економічних явищ, оскільки теоретична модель
економіки, на його думку, будується дослідником на
суб’єктивному, а отже довільному виборі окремих
елементів дійсності. Таким чином, ця модель не може
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дати істинно наукових знань про економіку, які б
залежали від суб’єктивного досвіду дослідника.
Разом з тим, методологічний індивідуалізм і
суб’єктивізм Ф. Хаєка зумовлював мікроекономічну
спрямованість його концепцій і заперечення ним
макроекономічного аналізу як такого. На його
думку, макроекономічні залежності, якими оперують
представники багатьох шкіл економічної думки
(кейнсіанства, марксизму, монетаризму та інших),
мають мало спільного з реальною дійсністю. Адже
в основі господарського життя лежать індивідуальні
суб’єктивно–психологічні оцінки і мотиви господа
рюючих суб’єктів. Вони жодним чином не зводяться
до загальних закономірностей. Саме з цих позицій
неоавстрійська школа виступала проти неокейнсіанської
теорії рівноваги. Визнаючи можливість економічної
рівноваги щодо окремих фірм на мікрорівні, її
представники заперечують застосування цього поняття
з економічною метою на макрорівні, оскільки в
інакше довелося б визнати і пізнаваність економічних
явищ.
Слід відзначити, що важливе місце в теорії еко
номічного лібералізму Ф. Хаєка посідає його вчення про
спонтанний характер ринкового порядку суспільства,
підтримання якого «є головною умовою загального
добробуту його членів і сенсом тих правил належної
поведінки, які нас передусім цікавлять» [3, с. 16]. Це
вчення відіграє двояку роль: по–перше, виступає як один
з основних методологічних принципів; по–друге – як
центральний ланцюг концепції.
Практичні знання, які використовуються госпо
дарськими суб’єктами, є певною інформацію, яка
«розсіяна» та «швидко псується». Ця інформація
величезна за обсягом, вона стосується конкретних умов
і параметрів поточної діяльності у галузі економіки.
Характер знання, покладеного в основу еволюції
ринкового порядку повністю виключає, на думку Хаєка,
саму можливість будь–якого в втручання у цей процес
без загрози часткового або повного його руйнування.
На розробку теорії «розсіяної інформації», з якої
слідують висновки Хаєка про перевагу спонтанних
утворень над централізованим управлінням, він
витратив немало часу «починаючи з першого прориву –
статті «Економіка та знання» (1936/48), продовжуючи
осмисленням «конкуренції як процедури відкриття» у
статті з такою ж назвою (1978:179–190) та закінчуючи
есе «Претензія знання» (1978:23–39)» [4, с. 155].
Ринковий порядок, стверджував Хаєк, принципово
відрізняється від природних і технологічних об’єктів
і систем, знання про які у вигляді конкретних даних,
формул, графіків легко піддаються формалізації і
можуть бути використані для управління такими
об’єктами і системами. Ф. Хаєк вважав, що провідна
роль у формуванні і поширенні практичних поточних
знань про господарство нaлeжить механізму ринку.
Ринок через систему цін, зміну співвідношення попиту–
пропозиції, рекламу, тощо систематично передає інфор
мацію про те, що, де, коли і як виробляти, продавати,
купувати. Тим самим він забезпечує координацію дій
учасників ринку. Крім того, метою має бути порядок,
який забезпечує максимальне підвищення шансів будь–
якої людини – не кожного моменту, а лише взагалі, в
кінцевому рахунку [3, с. 158].
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Аби зробити правильний вибір з поміж відомих
можливостей людині потрібні сигнали у вигляді
відомих цін, які вона може отримувати за альтернативні
послуги чи товари, які здатна виробляти. «Ціни
несуть інформацію про переважні норми заміщення
чи еквівалентності, між різноманітними товарами
та послугами, використанням яких керують ті чи
інші зацікавлені сторони» [4, с. 152]. Таким чином,
лише ціни були та залишаються самим ефективним
механізмом отримання інформації, в якій ми
зацікавлені. Маючи таку інформацію, людина буде
здатна використати свою обізнаність в обставинах
навколишнього світу для добору своєї мети або ролі.
Якщо вирішення проблеми залежить від кращого
використання знання, то це означає, що ми можемо
пробувати будь–який з безкінечних способів створення
продукту, щоб вибрати найкращий.
Тож, лише завдяки свободі добору цілей тієї
чи іншої людини досягається використання знань,
розпорошених у суспільстві. Різні люди опиняються в
різних обставинах. Ці обставини можуть бути відомі
лише їм. Виникає можливість використання такої
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величезної кількості різноманітних знань – функції,
яку виконує спонтанний порядок ринку. Відтак, ідея,
нібито держава може визначати можливості для всіх,
а особливо те, що ніби вона може забезпечити їхню
однаковість для всіх, суперечить усій основі вільного
суспільства [3, с. 20].
Отже, Ф. Хаєк розглядав ринок як своєрідний
інформаційний механізм, який забезпечує отримання не
фрагментарних, а систематичних знань про економіку, без
яких неможлива скільки–небудь ефективна господарська
діяльність. З цих позицій він вступив у полеміку з
іншими представниками неокласичної школи «заниження
ролі, яку відіграє передача інформації (чи фактичних
знань) відкриває шлях до розуміння розширеного
порядку. Ці питання є досить абстрактного характеру та
особливо незрозумілі для людей, вихованих на панівних
у нашій системі освіти механістичних, сцієнтичних,
конструктивіських канонах раціональності» [4, с. 155].
Висновки. Основні характерні ознаки поміркованого
агностицизму Хаєка та сцієнтизму Кейнса, відображені
в їхніх системах економічних поглядів, можна
представити з допомогою наступної таблиці:
Таблиця

Предмет,
питання

Система поглядів Кейнса –
методологія сцієнтизму

Система поглядів Хаєка –
методологія поміркованого агностицизму

1

Галузь знання

Економічне знання

Економічне знання

2

Єдина уніфікована
система знань

Може існувати, економічні знання
мають об’єктивну основу

Не існує, економічні знання є наукові та
ненаукові, перші є об’єктивні, другі – суб’єктивні

3

Об’єкт дослідження

Економічні процеси, відносини, зв’язки
з точки зору макрорівня

Економічні процеси, відносини, зв’язки з точки
зору мікроаналізу

4

Можливість пізнання
економічних процесів

Економічні процеси слід вивчати,
пізнавати та керувати ними

Немає можливості пізнання економічних
процесів, більш важливі суб’єктивні ненаукові
знання – вони рушій розвитку

5

Спосіб поширення та
отримання знання

За допомогою державних та інших
органів

Ринок, через систему цін, зміну співвідношення
попиту–пропозиції, рекламу, тощо систематично
передає інформацію про те, що, де, коли і як
виробляти, продавати, купувати

6

Основна теза

Заперечення принципу
саморегулювання ринкової
капіталістичної економіки та активне
втручання держави в економіку країни

Відстоювання ідей саморегулювання ринкової
економіки та звільненні від зайвої регламентації
державою економічних відносин у суспільстві

7

Роль держави

Регулювання, корегування,
інформування, інвестування
економічної діяльності, забезпечення
максимальної зайнятості населення,
допомога бідним верствам,
субсидіювання відстаючих галузей

Невтручання, скасування державних субсидій
й юридичних бар’єрів для торгівлі, відстоювання
індивідуальних прав на власність і силу
контракту, забезпечення умов для конкуренції,
контроль, але тільки там, де відсутня конкуренція

8

Роль ринку та
конкуренції

Нездатний регулюватися самостійно

Інформування, саморегулювання, залучення
інвестицій, забезпечення умов для економічного
зростання

9

Ціна на товари та
послуги

Є другорядною по відношенню
до попиту

Має визначатися вільним вибором споживачів –
чисто ринковими чинниками, відіграє роль маяка
для учасників ринку

10

Зайнятість населення

Повна зайнятість може бути досягнута
за допомогою регулюючої ролі держави

Безробіття має місце завжди

11

Прийняття рішень

Держава, центральний плановий орган

Усі без винятку суб’єкти економіки
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Сутність поміркованого агностицизму Хаєка полягає
в тому, що наші пізнання залишаються частковими.
Соціальні події, традиції та інститути слід трактувати
у дусі методології індивідуалізму. Людські пізнання,
переконання є фальсифікованими та частковими, адже
стосуються не тотальності речі чи події, а стосуються
окремого аспекту реальності.
Тобто, факт розсіяності знання виключає уявлення
про можливість регулювання економічної системи
одним центральним органом. Проте, наукові знання
можуть накопичуватись у такому єдиному науковому
центрі. Але стосовно ненаукових знань та пізнання,
Хаєк переконаний, що перевага належить індивідам.
Адже лише унікальне знання, яке належить індивідам,
можна використати з вигодою. Такий поміркований
агностицизм Хаєка спрямований проти сцієнтизму
Кейнса, який вважав, що вивчення та пізнання еко
номічних процесів на макрорівні дозволить використати
отримані знання та вирішити багато існуючих
проблем. Використання цих знань буде необхідним
при державному втручанні в регулювання процесів
економічної системи за допомогою тих механізмів, які
має у своєму розпорядженні держава (монополія на
гроші, система податків та інше).
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Moderate agnosticism of F. Hayek
versus scientism of J. Keynes
The article explores and compares the philosophical and methodological
foundations of the economic theories of J. Keynes and F. Hayek – scientism
and moderate agnosticism. The economic ideas of J. Keynes are based on the
postulate that the study and knowledge of economic processes at the macro
level enable to build the principles of the relationship between the state and the
market. Methodology of scientism (gnoseological optimism) is opposed to the
methodological individualism and subjectivism of F. Hayek, who argues that our
knowledge of economic phenomena is always partial; there is no possibility of
comprehending economic processes. The dialectical method, system–structural
analysis, a combination of historical and logical methods, comparative analysis are
used.
Keywords: liberalism, Keynesianism, philosophy of economy, scientism,
agnosticism, market philosophy, J. Keynes, F. Hayek.

***

176

Гілея

УДК 165.75(091)

Константинов М. В.,
аспирант кафедры философии и социально–
политических дисциплин, Полтавский национальный
технический университет им. Юрия Кондратюка
(Украина, Полтава), mihael01@hotmail.com

Три концепции семиотики кино:
Ю. Лотман, К. Метц, Р. Барт
Проведен компаративный анализ концепций семиотики кино Юрия
Лотмана, Кристиана Метца и Ролана Барта в контексте понимания ними
природы киноязыка. Показано, что если Лотман определяет фильм как
кинотекст, построенный по правилам киноязыка–кода, то Метц не находит
в фильме киноязык как лингвистическое понятие, которое характерно всем
естественным языкам; в свою очередь, Барт разрабатывал коннотативную
семиотику – систему вторичных смыслов, и считал, что фильм нельзя сводит к
чистой грамматике знаков, то есть к семиотическим образованиям. Делается
вывод об определенном сходстве семиотики кино Барта и Метца и их отличии
от Лотмана.
Ключевые слова: визуальная семиотика, вторичная моделирующая
система, иконический знак, кинознак, киноязык, семиотика кино, третий
(открытый) смысл.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Визуальная семиотика, в частности, семиотика кино
в эпоху экранной культуры приобретает особо актуаль
ное значение. Классическими в этой сфере можно
считать разработки, с одной стороны, основателя и
руководителя
Тартуско–московской
семиотической
школы Ю. М. Лотмана, с другой – французских
структуралистов та семиотиков Р. Барта и К. Метца
Философско–семиотические теории Ю. Лотмана иссле
довали многие авторы (Н. С. Автономова, Е. В. Волкова,
М. Л. Гаспаров и другие). Французский структурализм
и постструктурализм также является предметом систе
матических исследований (Г. К. Косиков, A. B. Дьяков,
И. П. Ильин, В. Б. Окороков, С. В. Куцепал и другие).
В то же время, компаративных исследований киносе
миотики Ю. Лотмана, Р. Барта и К. Метца пока немного,
и они затрагивают лишь отдельные аспекты этой темы.
Многие авторы указывают, что Ролан Барт и Юрий
Лотман по разным вопросам пришли к одинаковыми
результатам, но совершенно разными путями. Мы уже
рассматривали разное понимание Бартом и Лотманом
структуры как таковой [7]. С. Зенкиным было проведено
сравнение подходов Барта и Лотмана к зрительному
образу [6], Ли Хан сравнил лотмановскую модель
автокоммуникации с бартовской репрезентацией «Себя»
и «Другого» [17], а Ким Су Кван проанализировал их
понимание «Другого» в кинематографе [16], наконец,
Р. Зайнетдинова рассмотрела теорию Лотмана в
контексте французской и итальянской семиотики в
целом [5]. Что касается сравнительного анализа кино
семиотики Лотмана и Метца, то известна, пожалуй,
лишь одна статья, непосредственно посвящённая этой
теме, написанная в 1976 году Гербертом Иглом [15].
Целью данной статьи является сравнение основных
принципов киносемиотики Ю. Лотмана, К. Метца и
Р. Барта, прежде всего – в контексте понимания ними
природы киноязыка.
Если Юрия Лотмана (1922–1993) можно назвать
основоположником советской киносемиотики, то Крис
тиана Метца (1931–1993) называют основоположни
ком мировой киносемиотики. Оба исследователя жили в
один период времени, и основывались на идеях
Ф. де Соссюра и Ч. С. Пирса, но по–разному расставляли
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семиотические акценты при анализе кинематографа.
Также оба считали (до середины 1970–х годов), что к
анализу фильма можно использовать лингвистический
подход, его инструментарий и терминологию.
Лотман определяет фильм как кинотекст, построен
ный по правилам киноязыка–кода (язык по Лотману
есть код в истории его развития), минимальной
семантической единицей которого является кинокадр
(подобно слову в естественной языке). При этом
киномонтаж выступает основным организующим эле
ментом фильма и его повествования, создающим в
кинотексте художественную информацию [см.: 8, с. 332].
Все эти понятия в отношении кино не были одно
значными для Кристиана Метца.
Метц не находит в фильме киноязык как лингвис
тическое понятие, которое характерно всем естественным
языкам. Основывался он на теории Андре Мартине,
согласно которому язык обязан характеризоваться
двойной артикуляцией, без чего он не может называться
языком. Единицей первой артикуляции являются монема
(слово); монемы разлагаются на единицы второй арти
куляции – фонемы (слоги, звуки и т.д.). Монемы имеют
собственное семантическое значение, а фонемы не имеют
его. Список монем «открытый», то есть малоограни
ченный, список фонем напротив – «закрытый», строго
ограниченный. В итоге, за счет двойной артикуляции,
язык приобретает экономную форму. Фонемы сообщают
форме означающего независимость от значения соответ
ствующего означаемого, что придает языковой форме
большую устойчивость [10].
Метц пытается определить двойную артикуляцию
языка кинематографа (найти монему и фонему), и тем
самым получить определение и свойства киноязыка и
его минимальной семантической единицы – монемы,
в соответствии с вербальным естественным языком.
Однако он обнаруживает, что экранное изображение
не имеет второго членения – второй артикуляции.
Оно выражается отсутствием (или крайне коротким)
расстояния между означающим и означаемым, которое
характерно второму членению вербального естест
венного языка. Это связано с тем, что киноизображение
представляет собой иконический знак, в котором
расстояние между означающим и его денотатом
или отсутствует, или крайне мало. Изображение на
экране выступает означающим, а означаемое – все
то, что показано в данном изображении. При этом
фотографическая точность делает киноизображение
очень похожим на оригинал – объект, тем самым как
бы заменяя его, что еще больше сокращает расстояние
между означающим и его означаемым. В итоге нет
никакой возможности расчленить означающее так,
чтобы означаемое также не было расчленено на
аналогичные куски. Отсюда и невозможность второго
членения в кино, т.е. оно не может иметь языковую
систему как таковую, согласно языковой концепции
Мартине: «Исходя из этого, мы вправе сказать, что
кино не язык, но художественная речь» [11, с. 73]. Речь
представляет собой открытую систему, в отличие от
языка. Поэтому Метц определяет место кино между
речью и искусством [11, с. 70]. Хотя во второй своей
книге «Речь и кино» (1971) Метц и признает фильм
системой, обладающей языком, но это признание было
сделано с большими оговорками [18, p. 130–131].
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Речь Кристиан Метц понимает иначе, чем Ф. де Сос
сюр, который определяет речевую деятельность как
сумму языка (Langue) и речи (Parole). Метц понимает
речь не столько как «речевую деятельность», сколько
как знаковую систему, код. Но при этом, в отличие от
языка, эта знаковая система является открытой и не
имеет постоянных универсальных кодов, составляющих
ее четкий словарь, как это происходит в естественном
языке. Можно сказать, что для Метца понятие
«киноязык» не соответствовало принятому пониманию
языка в семиотике и в структурной лингвистике.
Ю. Лотман подходит к произведениям искусства
как к эстетическому языку, который строится на дина
мическом наборе оппозиций. Так, например дихотомия
конвенциональные/иконические знаки в искусстве
представляет собой не две абсолютно замкнутые в
себе системы, а один гетерогенный текст, в котором
взаимодействуют между собой эти два вида знаков,
и при этом каждый из них приобретает некоторые
свойства другого вида. В итоге мы обнаруживаем
в художественном тексте некоторую условность
иконических знаков, и иконичность условных знаков.
Эти и другие оппозиции в определенном смысле не
имеют конкретной материальности, потому что они
представляют модальности, которые применяются к
самому материалу. Но при этом их можно рассматривать
как пучки отличительных признаков в одновременной
и значимой оппозиции друг к другу (Лотман здесь
опирается на исследование Р. Якобсона и М. Халле, в
котором авторы пришли заключению, что именно пучки
различительных признаков представляют собой фонемы,
которые описаны набором бинарных оппозиций). Мы
получаем описание системы естественных языков,
основанное на противопоставлениях отличительных
признаков, а не на обязательных монемах и фонемах
Андре Мартини (как пытался анализировать киноязык
Кристиан Метц). Поэтому отсутствие дискретных
монем и фонем не означает отсутствие знаков или
невозможности рассматривать фильм как языковую
систему. Для тартуского исследователя диалектический
процесс, который протекает внутри художественного
текста, лежит в основе понимания языковой системы.
Всякая отличительная особенность текста может
стать элементом знаковой системы киноязыка, если
существуют правила–образцы ожидания (либо по
предварительным нормам, либо в самом тексте), и при
условии, что эти правила нарушаются [8, с. 315].
Герберт Игл говорит, что модель Лотмана может
быть применена для анализа наиболее сложных
кинематографических текстов; напротив, модель Метца
кажется более ограниченной в применении, она лучше
всего подходит для «жанровых» фильмов массового
кино, где вес предыдущих норм ощущается во всей
кинематографической структуре [15, p. 313].
К середине 1970–х годов Кристиан Метц понимает
ограниченность лингвоцентристского подхода и остав
ляет его, отдавая предпочтению психоанализу Фрейда
и Лакана. В результате появляется книга «Вообра
жаемое означающее. Психоанализ и кино» (1977), в
которой автор применяет психоаналитический подход
к анализу киноискусства и восприятия фильма,
при этом используя некоторый лингвистический
инструментарий. В концепции Лотмана также в этот
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период произошли изменения, которые выразились в
отказе видеть художественный текст главным объектом
семиотического исследования. Это место занимает у
Лотмана культура как таковая, а текст есть единичное
проявление культуры. В итоге Лотман приходит к
понятию семиосферы, которая включает в себя также и
культуру. В психоанализе Лотман не видел подходящей
методологической основы для анализа киноискусства.
Ещё одним значимым именем визуальной семиотики
ХХ века является Ролан Барт (1915–1980). Несмотря на
то, что Барт о киноискусстве как таковом не написал ни
одной книги, имеется много его статьей и обращений в
книгах и в интервью к теме понимания кинематографа
с точки зрения семиотики (Филип Уоттс указывает на 32
бартовских текста и интервью, прямо связанных с кино
[19, p. 163–166]).
Р. Барт, в отличие от Ю. Лотмана, уже в середине
1960–х годов выступил против сциентистского подхода в
семиотическом исследовании. Он говорил, что пытается
уточнить некоторые научные проекты, «попробовать их»
более или менее, но никогда не завершает их типичным
научным заявлением, потому что литературная наука
ни в коем случае и никоим образом не может иметь
последнее слово в литературе [13, p. 51]. Для Барта
была важна возможность множественного толкования
произведения искусства (идея множественного смысла).
Это проявилось уже в начале 1960–х годов, а особенно
в постструктуралистский период его творчества. Если
Лотман провозгласил: «Литературоведение должно
быть наукой» (1967), то Барт в том же году определил
другой путь: «От науки к литературе». При этом Барт
не отказывается от науки и научного подхода, однако
понимает, что наука очень ограничена в познании.
Барт отдавал предпочтение в своих исследованиях
больше фотографии, чем кинематографу. Он писал:
«Кино побуждает к постоянной прожорливости; оно
обладает множеством других добродетелей, задум
чивость не из их числа; этим объясняется мой интерес
к фотограммам» [4, с. 86]. Поэтому многие его подходы
к пониманию кинематографа необходимо «извлекать»
из работ, посвященных неподвижному изображению.
У Лотмана наоборот: он не написал ни одной работы,
посвященной фотографии, поэтому его понимание стати
ческого фотоизображения необходимо «извлекать» из
работ, посвященных кинематографу и другим визуальным
искусствам. Мы считаем, что для Лотмана фотография
была не настолько «большим и особенным искусством»,
чтобы обращать на себя отдельное внимание.
Если Кристиан Метц и Юрий Лотман ставили своей
задачей создать цельную всеописывающую семиоти
ческую систему кинематографа, то Ролан Барт такой
задачи не ставил. Все его работы о кино посвящены
каким–то отдельным проблемам и не претендуют
на всеобщность. Считается также, что Р. Барт не
очень хорошо относился к кино, потому что видел в
кинематографе коварную силу аппаратной презентации,
которую использует идеология власти, против которой
он выступал [см.: 19, p. X, XII]. Лотман тоже считал (до
середины 1980–х годов) кинематограф метаязыковым
искусством современной культуры, но при этом он не
видел в этом ничего отрицательного, скорее наоборот.
Ключевой для семиотического подхода к кино можно
считать проблему признания того, есть ли в кино язык,
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основывающийся на лингвистическом построении
или нет. Метц и Барт [14, p. 129–130, 134] отрицали
существование такого языка, а Лотман принципиально
признавал. Даже отойдя от понимания искусства как
«вторичной моделирующей системы», Лотман по–
прежнему представлял киноязык сконструированным на
лингвистических принципах, что позволяет исследовать
и полностью описывать кинематограф при помощи
структурно–семиотического подхода. Понимание этой
проблемы Лотманом выразилось в его докладе
1987 года в Тартуском университете, который он
начал словами: «…Что такое язык и в какой мере это
применимо к кино?». В итоге он приходит к выводу,
что кино обладает языком, который можно исследовать
и полностью описывать при помощи лингвистических
принципов семиотики [9].
Барт
подробно
разрабатывал
коннотативную
семиотику – систему вторичных смыслов. Коннотация,
как правило, представляет собой сложную систему,
где роль первой системы играет естественный язык
(такова, например, литература) [1, с. 157]. Также сама
коннотация имеет свой «язык» [1, с. 124]. Конно
тативную структуру Барта в какой–то мере можно
сравнить с «вторичной моделирующей системой»
Лотмана: и та, и другая надстраиваются над первым
уровнем (естественный язык или аналог изображения);
и та, и другая обладает «своим языком». Но если
Барт активно использует коннотацию в кино и в
фотографии, как систему, кодирующую изображение
[2, с. 381–382], то Лотман не использует свое понятие
«вторичная моделирующая система» для исследования
кинематографа – очевидно, придя к выводу, что это
понятие плохо работает в визуальных искусствах (после
1974 года Лотман вообще не использует этот термин).
В 1960 году выходят две статьи Барта о кино,
которые представляют его теоретическое (без идеологи
ческих составляющих) понимание языка кинематографа:
«Проблема значения в кино» и «Травматические еди
ницы в кино». В первой статье Барт указывает, что
фильм нельзя сводит к чистой грамматике знаков, то
есть к семиотическим образованиям [2, с. 358]. Фильм
и его знаки, прежде всего, выполняют коммуникативную
функцию, потому что они передают адресату–зрителю
сообщение, выраженное в кинознаках. При этом Барт
выделяет два вида знаков в кино: построенные при
помощи кода (как в лингвистике – слово) и построенные
при помощи аналогии (как иконический знак). Первый
тип знака имеет основной функцией информативную –
сообщение, второй тип – более эмоциональную.
Режиссер, как адресант, выбирает, соотносясь с общим
сюжетом и своим стилем, необходимые ему знаки, нахо
дящиеся или в словаре кинознаков, то есть функцио
нального типа языка, который используется как средство
коммуникации, или в символике универсального типа –
более универсального языка, которая воспринимается
бессознательно.
Так называемый запас сообщений состоит из кон
центрических колец, из которых режиссер черпает два
типа знака, разных по своей структуре: внутреннее
ядро, образующее целостную риторику кинознака, и
расслаивающие знаки, в которых аналогия между озна
чающим и означаемым является далекой и непред
сказуемой, – эти знаки представляют периферийную
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область запаса сообщений. Барт указывает, что именно
в этой последней области выражается искусство и
оригинальность автора. При этом эстетическая ценность
фильма зависит от расстояния, которое режиссер выдер
живает между формой и содержанием знака, не выходя
за границы интеллигибельности [3, с. 359]. Чем больше
это расстояние, тем выше эстетическая ценность
фильма.
Интересно отметить некоторую схожесть построения
Барта с семиосферой Лотмана. Семиотическое прост
ранство внутри семиосферы также неоднородно. Она
состоит из ядра, в котором расположены основные
семиотические системы, с жестко определенным и мало
изменчивым содержанием и с четкими границами,
с мифологическим (концентрическим) принципом
построения; и периферии – аморфные семиотические
системы, которые намного более подвижны, чем ядро,
границы которых размыты и в них преобладает неми
фологическое построение. Размытость границ позволяет
периферийным системам вступать в отношения с
несистемными образованиями, и также впитывать их
в себя. Поэтому образование большего количества
новых процессов (информации) в периферийной части
семиосферы более естественно, чем в ядерной части
семиосферы, где все жестко определено.
Обращаясь к теме применения лингвистического
подхода в кинематографе, Барт указывает на проблему
определения киноязыка в связи с аналоговым отно
шением между означающим и означаемым в фильме.
Для решения этой проблемы он предлагает определить
содержательные неаналоговые элементы, которые
поддаются
кодификации,
и
дают
возможность
обращаться с ними, как с элементами языка. После
вычленения таких кинематографических элементов
необходимо проследить, что происходит при их
изменении (как означающих) с означаемыми в фильме.
Тогда мы можем выделить языковые единицы и
объединить их в «классы», системы. Барт указывает,
что кинематографический план выражения представляет
собой «крупную означающую единицу», которая на
денотативном уровне указывает на означаемое, не
принадлежащее той же категории, что и означающее
(«крупной означающей единице»). Такая ситуация
не вписывается в требование лингвистического
исследования. Поэтому, только перейдя на коннотатив
ный уровень, у нас появляется возможность разрешить
эту проблему. В качестве отправной точки Барт
предлагает взять риторические модели, выделенные
Якобсоном: метафора в поэзии и метонимия в прозе.
Барт указывает, что киномонтаж, то есть любое
означающее, выраженное отношениями смежности, и
является метонимией. Поскольку кинематограф и есть
монтаж, его можно было бы назвать метонимическим
искусством [13, p. 15], и поэтому кинематограф
представляет собой синтагматическое искусство, которое
проявляется в построение нарратива фильма [13, p. 17].
Можно сделать вывод, что Барт относит кино
скорее к прозаическому искусству, которое строится по
принципу метонимии. Европейское искусство, по Барту,
характеризуется синонимией означающих: несколько
означающих соответствуют одному означаемому.
Поэтому Барт заявляет, что в искусстве большее
значение имеет не значение самого означающего, а
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его место в синтагме – отношение между цепочкой
означающих. Барт указывает, что синтагма отвечает
за смысл так же, как и сам знак [13, p. 18], и при
этом существует ограниченное количество вариантов
построения синтагм. И каждая синтагма определяет,
что может последовать за нею. Тем самым режиссер,
хотя и свободен в выборе, но ограничен вариантами
выбора при построении фильма. Эту детерминировать
построения синтагматических цепочек Барт называет
«катализ», который режиссер применяет эмпирически,
исходя из своего мировоззрения [13, p. 17–18]. Полу
чается, что смысл в фильме больше зависит не от
содержания означаемого, а от синтагмы [13, p. 19].
Такое понимания кинематографа Бартом близко пони
манию метцовской «Большой Синтагмы». Точнее,
можно предположить, что Кристиан Метц, отдавая
предпочтение синтагматическому построению в фильме
перед парадигматическим построением, отталкивался от
идей Ролана Барта, поскольку свои работы о «Большой
Синтагме» как смыслообразующем элементе фильма
он написал несколькими годами спустя данного
интервью Барта, опубликованного в одном из главных
французских журналов о кино «Cahiers du cinema» в
1963 году.
В июле 1970 году выходит статья Барта «Третий
смысл. Исследовательские заметки о нескольких фото
граммах С. М. Эйзенштейна», которая выражает уже
его постструктуралистский подход к киноискусству
[3]. Барт анализирует фотограммы (киноцитаты, заклю
ченные в остановленном кинокадре) из фильмов
Эйзеншт ейна и определяет три уровня смысла в кино
изображении, которые перекликаются с уровнями
смысла, изложенными в статье «Риторика образа»
(1964), однако делятся немного по–другому. Первый
уровень – информативный уровень (он соответствует
денотативному уровню из статьи «Риторика образа»),
который является уровнем коммуникации между адре
сантом и адресатом и выражается кинематографичес
кими означающими. Второй уровень – символический,
что соответствует коннотативному уровню в статье
«Риторика образа». Третий уровень – фильмический,
или уровень «третьего смысла». Барт называет его
«открытым смыслом». Уровень означивания на этом
уровне представляет собой бесконечное поле значений.
В другой своей работе «Camera lucida. Комментарий к
фотографии» (1980) Барт для описания символического
и открытого смысла вводит два понятия: «Studium»
(«студиум») для описания символического изображения
и «Punctum» («пунктум») – для описания открытого
смысла [4, с. 44–45]. У Лотмана нет понятия, близкого
«открытому смыслу – Punctum» Барта, – возможно,
потому, что в «открытом смысле» нет функциональности
(содержания). А для Лотман это – минимальное
требование для того, чтобы «что–то» могло попасть в
его «исследовательское поле зрения».
Для Лотмана парадигматическое построение в кино
является более значимым, потому что сам киномонтаж
он представляет как два типа парадигматических
отношений [8, с. 332–333], а не как метонимическое
построение, по Барту (хотя Лотман указывает, что
киномонтаж может выполнять и метонимическую
функцию [8, с. 306]). Также Лотман считает, что в
массовом кинематографе синтагматические построения,
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основанные на штампах (субкод у Барта), приобретают
большее значение. Эти штампы являются характерной
особенностью киноязыка в массовом кинематографе и в
игре киноактера [8, с. 359–360].
Выводы. Подводя итоги сравнению подхода к
киноискусству Барта, Метца и Лотмана, мы можем,
прежде всего, констатировать, что есть много общего
между семиотикой кино Барта и Метца, – что, в свою
очередь, отличает их от киносемиотики Лотмана.
Возможно, это характеризует французский подход к
семиотике кино (хотя, конечно, двух авторов недо
статочно для утверждения о целом французском
подходе). Барт часто отталкивался от феноменологии
и экзистенциализма Сартра, а для Лотмана такой
подход был нехарактерен, он не считал его достаточно
научным. Хотя Н. В. Поселягин находит у Лотмана
феноменологический подход в исследовании кине
матографа, но он же указывает, что, переходя к кино
феноменологии на уровне анализа зрительской
рецепции, Лотман на уровне анализа структуры фильма
остается киносемиотиком [12, p. 141]. А Ролан Барт и
Кристиан Метц в итоге отошли от семиотики, – первый
к поструктурализму, а второй – к психоанализу.
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Three conceptions of the cinema semiotics:
Yu. Lotman, Ch. Metz, R. Barthes
The purpose of the present study is the comparative analysis of Yuri Lotman,
Christian Metz and Roland Barthes conceptions of the Cinema Semiotics in the
context of their understanding the nature of cinema language. It is shown that if
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Lotman determines a film as cinema text built on the rules of cinema language as a
code, then Metz does not find in a film a cinema language as linguistic concept that
is characteristic to all human languages. In turn, Barthes developed a connotative
semiotics – system of secondary senses, and considered that film it is impossible takes
to clean grammar of signs, or to semiotic units. The conclusion is drawn on certain
likeness of Barthes’ and Metz’ cinema semiotics and their difference from Lotman.
Keywords: visual semiotics, secondary modeling system, icon sign, cinema sign,
cinema language, cinema semiotics, third meaning.

Константинов М. В., аспірант кафедри філософії і соціально–
політичних дисциплін, Полтавський національний технічний
університет ім. Юрія Кондратюка (Україна, Полтава),
mihael01@hotmail.com
Три концепції семіотики кіно: Ю. Лотман, К. Метц, Р. Барт
Здійснений компаративний аналіз концепцій семіотики кіно Юрія
Лотмана, Крістиана Метца і Ролана Барта у контексті розуміння ними
природи кіномови. Показано, що Лотман визнає фільм як кінотекст, що
побудований за правилами кіномови, у той час як Метц не знаходить у фільмі
кіномову як лінгвістичне поняття, притаманне всім природним мовам; у свою
чергу Барт розробляв конотативну семіотику – семіотику вторинних смислів,
і вважав, що фільм не можна дорівнювати чистій граматиці знаків, тобто
семіотичним утворенням. Робиться висновок щодо певної схожості семіотики
кіно Барта і Метца та їх відмінності від Лотмана.
Ключові слова: візуальна семіотика, вторинна моделююча система,
іконічний знак, кінознак, кіномова, семіотика кіно, третій (відкритий) смисл.
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Формування інформаціології
як ідеології інформаційного суспільства
в умовах глобальної інформатизації
третього тисячоліття
Актуальність ідеології інформаційного суспільства має велике значення,
тому що ми живемо в інформаційному суспільстві, яке еволюційно переходить
в глобальне інформаційне суспільство. Мета статті – концептуалізація
структурних компонентів ідеології інформаційного суспільства, пронизаних
інформаціоналізмом, який вважається магістральним шляхом соціально–
економічного розвитку і науково–технічного прогресу. Інформаціологізація
світового співтовариства забезпечується на основі законів інформаціології,
застосування інформаціолого–біологічних систем, ЗМІ, інформаціологічних
ресурсів і технологій. Наукова новизна – в аналізі нового виду (типу) ідеології
інформаціології, яка майже не аналізувалася в сучасній соціальній філософії.
Результат – концептуалізація інформаціології як ідеології інформаційного
суспільства в умовах глобальної інформатизації третього тисячоліття.
Висновок – інформаціологія виявилася єдиною ідеологією життєдіяльності,
згоди, науково–технічного розвитку світового співтовариства.
Ключові слова: інформаціологія, глобальна інформатизація, інформація,
інформаціологізація, ідеологія інформаційного суспільства.

Ідеологія інформаційного суспільства включає
цінності, сукупність дискурсивно–креативних ідей і
поглядів, які в теоретичній та більш чи менш система
тизованій формі включають відношення людей до
життя в інформаційному суспільстві, один до одного і
слугують закріпленню, розвитку чи зміни відносин у
суспільстві, що іменується інформаційним. Ідеологія
інформаційного суспільства повинна культивувати такі
закони–максими історії, які впливають на протікання
подій у соціумі, державі, імпліцитно пов’язана з найно
вішими тенденціями розвитку інформаційної цивілізації,
яка детермінується інформаціоналізмом [1, с. 20–25].
Ідеологія інформаційного суспільства форматує
концепти розвитку держави, в основі якої тенденції
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інформатизації, яка є головним двигуном розвитку
історії, а інформація, яка транслюється, є головним
смислом–змістом–ідеєносієм ідеології інформаційного
суспільства, яка формується у нас на очах. Виробимо
ряд концептів (понять), які є основою формування
ідеології інформаційного суспільства, – знак, ідея,
інформація, культура, цінності, комунікація, об’єднані
спільним терміном інформаціоналізм. ХХІ століття –
вік інформаціологізації та інформаціологічного способу
життя на Землі й у Космосі. Інформаціологічний спосіб
життя – безальтернативна соціальна й економічна вигода
усього світового співтовариства, яка потребує формуван
ня ідеології інформаційного суспільства [2, c. 198–203].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми, на яку
спирається автор. Вперше термін «ідеологія» був
репродукований в її класичному вигляді Дестют де Трасі
у роботі «Елементи ідеології» (1801), Кабаніса у роботі
«Відношення між фізичною і моральною природою
людини», Вольнея у роботі «Фізичні принципи
моралі» та інших роботах представників пізньої гілки
французького сенсуалізму. Вони стверджували, що
створили науку ідеології, яка розкриває всезагальні
і незмінні закони виникнення ідей. Ідеологія у її
класичному вигляді була розроблена К. Марком і
Ф. Енгельсом, які розкрили сутність ідеології як кла
сового явища, науково пояснили виникнення, розвиток
і зміну різних ідеологій та ідеологічних форм; показали,
що причиною ілюзорного ідеологічного відображення
дійсності є об’єктивні протиріччя матеріального життя
суспільства. У Маркса і Енгельса ідеологія часто
іменувалася як історично певний тип мисленнєвого
процесу, що базується на ідеалістичних теоретичних
посиланнях, на загальних світоглядних передумовах,
систематизованих у вигляді – політичних, правових,
моральних, філософських та інших понять, оцінок,
переконань.
Уже на початку третього тисячоліття лідери восьми
промислово розвинутих держав і урядів уперше забили
тривогу з приводу негативних сторін інформатизації, 23
липня 2000 р., зібравшись на Окінаві (Японія) на Самміт
G–8. Вони відзначили єдину інформаційну спільність
усього світу, що формується на таких фундаментальних
інформаціологічних принципах та цінностях, як
демократія, права людини, ринкова економіка, освіта,
культура, інформаціологічний та соціально–економічний
прогрес, історична свідомість [3, с. 74–79]. Поєднуючи
зусилля вчених, фахівців, державних та суспільних
діячів та усі фізичні, математичні, астрономічні, біоло
гічні, геологічні, інші природні і гуманітарні науки
на єдиній інформаційній основі, вдалося сформувати
нову науку інформаціологію, яка сприяє відкриттю
законів нескінченної безлічі відносин у мікро–і макро
структурах вакуумного і материзованого простору
Всесвіту, який слід розкодувати завдяки методам і прин
ципам інформаціології. У нью–йоркській штаб–квартирі
ООН 6–8 вересня 2000 р. вперше за всю світову історію
разом зібралися на Самміт з вирішення проблем інфор
маційного суспільства, сприяючи розвитку інформаціо
логії, в основі якої термін «інформація» [4].
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Проблемна
ситуація. Інформація як загально–єдина вегетаційно–
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генеративна сутність природи, суспільства і Всесвіту, її
універсальність у Всесвіті та спільність для всіх народів
світу привела соціально–економічний розвиток до таких
об’єднуючих світ фундаментальних інформаціологічних
принципів і цінностей: демократії, ринкової (Інтернет)
економіки, прав людини, інформаціології, інформаціо
логізації, інформаціологічної глобалізації та галакти
зації. Інформцаійні ресурси Всесвіту, з одного боку,
і інформаціологічні ресурси і технології світового
співтовариства, з іншого боку, є єдиними безальтер
нативними цінностями благополучного світу у третьому
тисячолітті, які на основі інформаціологічної політики
глав держав та урядів усіх країн світу сприяють
забезпеченню справедливості, демократії, прав людини.
Доктрина інформаціологічного суспільства була наці
лена на ліквідацію убогості, бідності, конфліктів і
страждань в усіх регіонах Планети, забезпечить умови
до ширкосмугового доступу до Інтернет та формування
інформаціологічної доктрини третього тисячоліття.
Проблемна ситуація – дослідження концептів
інформаційного суспільства – знак, ідея, інформація,
культура, цінності, що об’єднані спільним терміном
«інформаціоналізм», або «інформаціологія» [5].
Мета наукового дослідження – концептуалізація
структурних компонентів ідеології інформаційного
суспільства, пронизаних інформаціоналізмом, який вва
жається безальтернативним шляхом соціально–економі
чного розвитку і науково–технічного прогресу. Інфор
маціоналізація світового співтовариства забезпечується
на основі законів інформаціоналізації, інформаціо
логічних ресурсів і технологій. Цілі: 1) сприяти концеп
туалізації ідеології інформаційного суспільства, прони
заних інформаціоналізмом; 2) виявити умови, при яких
може бути сформована інформаціологія; 3) розкрити
характерні особливості інформаціології як науки про
облаштування Всесвіту та місця і ролі в ньому людини.
Методологія дослідження. Принцип інформаціо
логічного підходу в дослідженнях, побудованих на базі
природної та штучної інформації, є безальтернативним
і фундаментальним принципом наукових досліджень і
соціально–економічного розвитку світового співтова
риства. Метод інформаціоналізму – один з найсучас
ніших методів, завдяки якому можна проаналізувати всі
проблеми інформаційного суспільства та проникнути
в суть інформації та інформатизації, що сприяє форму
ванню інформаціологічної (інформаційної) людини як
об’єкта і суб’єкта цього виду соціуму [9].
Обговорення проблеми. В інформаційному суспіль
стві розвивається така наука, як інформаціологія, в якій
прийнята єдина (універсальна) п’ятимірна система
виміру для всіх сфер Всесвіту та усіх областей
людських знань, в основі якої – інформаційна коорди
ната, яка детермінує три просторові і одну тимчасову
координати. Біосфера і весь Всесвіт визначаються
п’ятимірною системою виміру, світовою інформаційною
константою і сьома фундаментальними станами:
1) тверде; 2) рідке; 3) газоподібне; 4) плазменне;
5) інформаційно–дематеризований вакуум; 6) абсолютно
інформаціогенний вакуум; 7) інформаціоген.
Інформація є основою потенційного і умова пере
ходу до кінетичного, слугує першоосновою усіх випро
мінювань (гравітаційних, електромагнітних, сильних
і слабких ядерних), інтерференції і дифракції. Якщо
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відсутня інформація, то відсутній вакуум, відсутній
рух (сила дії), відсутня енергія (маса), відсутня матерія
(тверда, рідка, газоподібна, плазменна), відсутнє
випромінювання та інтерференція і дифракція. Усі
науки, як засвідчують вчені, як і сама природа являють
собою гілки єдиного вегетаційно–генеративного дерева,
яким є всюдисуща інформація [6, с. 192–200].
У результаті розвитку інформації та її складових
виникла така наука, як інформаціологія, яка представляє
собою фундаментальну генералізаційно–єдину науку,
яка вивчає на єдиній інформаційній основі у вакуумних
і материзованих сферах Всесвіту самовідносини, ком
фортні самовідображення і співвідношення нульма
теріальних крапок, мікрочастинок, атомів, організмів,
об’єктів, станів, процесів і явищ природи і суспільства,
виходячи з фундаментального принципу інформаціо
логічного підходу [7, с. 137–141]. В основі інформа
ціології поняття «інформації».
Інформація – це самовідображення і співвідношення
усіх вакуумних, материзованих та дематеризованих
мікрочастинок, атомів, організмів, станів та об’єктів
усього простору Всесвіту. У популярному вигляді
інформація – це повідомлення або наука про природу
і суспільство, явища, процеси і стани, які мають місце
у Всесвіті та місце і роль людини у цьому Всесвіті.
Інформація усюдисуща, вона – усередині нас, поза нами
і в усьому Всесвіті. Інформація – це універсальний
початок у природі і суспільстві, вона є первинною, а
матерія вторинною.
Інформація – безальтернативне зародження Всесвіту
та безальтернативний ресурс розвитку світового спів
товариства. Інформаціологія вивчає два класи інфор
мації – природну і штучну. Природна інформація –
усі безумовні (природні) самовідносини, конформні
відображення і співвідношення в природі, суспільстві
та Всесвіті. Штучна інформація залежить від нас і
створюється (виробляється) людством з моменту його
виникнення та у процесі його еволюції [8, c. 124–131].
Штучна інформація – це всі (не без) умовні відносини і
відображення матеріальних об’єктів і предметів, приду
маних і реалізованих людиною. Природна інформація є
основою зародження Всесвіту, усіх його станів, проце
сів, явищ і ресурсів. Штучна інформація – це інформація,
зроблена людиною, – відмічається в «Доктрині інфор
маціологічного розвитку людства у ХХІ столітті» [4].
Інформаціологія, будучи основною багатофункціо
нальною наукою, вивчає усі, у тому числі елементарні
і субелементарні стани, процеси і явища в живій і
неживій природі і Всесвіті в цілому. Субелементарною
одиницею інформації для мікро–і макросвіту прийнято
вважати інформаціоген. В сучасних умовах глобального
розвитку цивілізації відбувається інформаціологізація
політики, економіки, виробництва й соціальної сфери,
яка свідчить про те, що людина повинна себе пере
творити на інформаціологічну особистість, завдяки
якій відбудеться вибух творчості в усіх без винятку
сферах діяльності, що послужить злиттю суспільства
з Всесвітом і в такий спосіб запобіжить переходу
біосфери в технонекросферу [10, c. 78–88].
Термін «інформаціологія» складається з двох слів:
«інформація» і «логія» і означає: наука про (природну і
штучну) інформацію. Інформаціологія є всеузагальню
ючою на основі інформації наукою про першопричини
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і джерела виникнення і розвитку Всесвіту. Тому
вона, будучи наукою наук (як філософія) вважається
генералізаційною (об’єднуючою) ідеологією єдності
і розвитку природи і суспільства, а також основою
дослідження і пошуку міжпланетних і міжгалактичних
співтовариств у Всесвіті [11; 12]. Інформаціологія – це
фундаментальна основа оптимально–наукового розвитку
світового співтовариства у третьому тисячолітті і
генералізаційно–єдиною наукою про всі інформаційні
стани, явища, мікро–і макродинамічні процеси природи
і суспільства. Інформаціологія вперше трактує поняття
«інформації» як загальновсесвітньої, загальнолюдської
і загальнонаукової сутності, що охоплює глобально–
космічні сфери людської життєдіяльності і весь простір
Всесвіту.
Інформаціологія як наука про відносини і кореляцію
в мікро–і макроструктурах інформаціогенно–вакуумного
і материзованого простору Всесвіту, є найбільш великим
природно–науковим та багатогранним глобально–косміч
ним узагальненням ХХ століття. Інформаціологізувати
проблему – означає додати їй інформаційно–наукову
основу або забезпечити інформаціолого–практичну
реалізацію. Людина в умовах інформаційного суспіль
ства повинна перетворити себе на інформаціологічну
особистість, щоб забезпечити вибух творчості в конти
нуумах діяльності.
Висновки. Отже, зробимо висновок, розвиток інфор
маційних парадигм, в основі яких інформаційні засади
науки, освіти, культури, людини є основою інфор
маціоналізму, інформаціологізації, глобалізації та прогре
сивного розвитку людства. Базуючись на природній і
штучній інформації та на інформаціогенно–вакуумній
сутності світобудови, інформаціологія виявилася єдиною
генералізованою ідеологією життєдіяльності, згоди, нау
ково–технічного розвитку світового співтовариства [13].
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Formation of informatiology as an ideology of information society
under the global informatization of the third millennium
The study of the ideology of the information society is of great importance, because
the information society we live in evolves into a global information society. The purpose
of the article is to conceptualize the structural components of the ideology of the
information society based on informatiologization, which is considered to be the main
line of socio–economic, scientific and technological progress. Informatiologization
of the world community is governed by the laws of informatiology and based on
information resources and technologies. Informatiologization of the problem implies
studying its information and scientific basis or providing its information and practical
implementation. The information society individual becomes an informatiological
personality, which will give a boost to their creativity and promote merging of the
society with the universe. The author analyzes the ideology of informatiology, a new
science that has been poorly covered in modern social philosophy. As a science of
sciences (like philosophy), informatiology is considered as the ideology of unity and
the development of nature and society, the basis of space exploration and search
of interplanetary and intergalactic communities. Informatiology is a fundamental
basis of the scientific development of the world community in the third millennium,
the only science that studies all informational states, phenomena and micro– and
macro–dynamic processes of nature and society. Under today’s global development of
civilization, informatiologization of political, economic and social aspects of life takes
place. The development of the informatiological society promotes transformation
of an individual into an informatiological personality. The result of the study is the
conceptualization of informatiology as an ideology of the information society in the
context of the global informatization of the third millennium. The author concludes
that informatiology is an ideology of life, consensus, scientific and technological
development of the world community in the third millennium.
Keywords: informatiology, global informatization, information, informatio
logization, information society ideology.
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Формування нового типу символічного
мислення у мережевому суспільстві
Метою статті є обґрунтування появи нового типу символічного мислення
в мережевому суспільстві, яке знаменує процес, перехід з поняття «простору
місця» на мислення терміном «простору потоків». Потоки капіталу й
інформації, потоки технологій і організаційної взаємодії, потоки зображень,
звуків і символів – одна з найхарактерніших рис сучасного суспільства.
Трансформацію стильових характеристик цього типу мислення можна
визначити як специфічний спосіб пізнання нової просторово–потокової
інформаційно–цифрової реальності.
Суттєвими особливостями нового типу мислення є багатомірність,
спрямованість на обмін символами і знаками, але не смислами, текстуальний
та гіпертекстуальний характер. Комп’ютерна опосередкованість мережевого
спілкування, яке зорієнтоване переважно на вказівний, а не пояснювальний
характер, його анонімність формує поліфонічність, трансперсональність,
нецентрованість мислення особистості, її мозаїчну кліпову картину світу.
Ключові слова: інформаційно–цифрова реальність; віртуальна реальність;
простір потоків; простір місця; багатомірність, кліповість, поліфонічність,
текстуальність мислення.

Інтернет у вигляді глобального інформаційного
простору, глобальної Мережі, що включає в себе
безліч мережевих спільнот, акторами яких є віртуальні
особистості, з неминучістю формує і нові форми
комунікації, новий тип мови і новий тип мислення,
який дослідники називають то мережевим мисленням,
то віртуальним мисленням, то net–мисленням, хоча
скоріш за все це новий тип символічного мислення.
Його формування пов’язане з новими соціальними
практиками комунікації, які виникли в зв’язку з виник
ненням розгалужених мереж у віртуальній реальності,

184

Гілея

економіці, торгівлі, фінансах, які обумовлені новим
способом запису і передачі інформації – цифровим.
Символічне мислення досліджувала ціла когорта
українських та зарубіжних дослідників: Д. Ансарі,
А. Арділа, П. А. Бакланов, О. А. Барляєва, Є. Брунер,
А. Н. Гусєв, Д. Л. Демидов, А. С. Загрядская, А. А. Кон
дакова, Ф. Л. Кулідж, Е. А. Левина, А. Н. Лук, Б. Ми
лічич, К. А. Оверман, Л. Т. Потаніна, Л. Редфорд,
Н. А. Цвєткова та інші. Найбільш дотичними до
нашого дослідження є праці В. І. Курбатова, Л. М. Са
фонік, В. В. Тарасенко, Т. Н. Шеметової, які зробили
вагомий внесок у вирішення проблеми особливостей
символічного мислення, яке притаманне людині активно
включеній в мережеву взаємодію та інформаційно–
цифрову реальність сучасної цивілізації. Однак, дина
міка і природа соціальних змін мережевого суспільства
є настільки швидкою, що існує необхідність звернення
уваги до процесів, які відбуваються в соціумі, зокрема, в
його ментальній сфері.
Метою статті є обґрунтування появи нового типу
символічного мислення в мережевому суспільстві,
яке знаменує процес, перехід від поняття «простору
місця» на мислення терміном «простору потоків».
Потоки капіталу й інформації, потоки технологій і
організаційної взаємодії, потоки зображень, звуків і
символів – одна з найхарактерніших рис сучасного
суспільства. Трансформацію стильових характеристик
цього типу мислення можна визначити як специфічний
спосіб пізнання нової просторово–потокової інформа
ційно–цифрової реальності.
Мова символів, знаків, смайликів, комунікативних
формул, специфічних позначень, скорочень і т.п.,
стрімко увійшла в життя людини і закріпилася як мова
інтернет–комунікації. Загальноприйнято, що мислення
тісно пов’язане з мовою, яка є матеріальним буттям
мислення. Логічно стверджувати, що зміна мови, як
матеріального буття мислення, трансформує і саме
людське мислення, яке отримує нові особливості в
своєму символічному вимірі.
Формування нового типу символічного мислення
пов’язане з тим, що його основою стає категорія
«простір потоків» (термін М. Кастельса). Сучасне
суспільство артикулюється через «потоки» різних
видів – «потоки капіталу, потоки інформації, потоки
технологій, потоки організаційної взаємодії, потоки
зображень, звуків і символів» [1, с. 497]. Людина, яка
приймає участь в мережевій взаємодії опосередкованій
цифровими засобами комунікації мислить «прос
торами потоків», які течуть і перетинаються та
можуть контролюватися нею незалежно від місця
її перебування. Простір потоків прийшов на зміну
поняттю «простір місця», яким людина раніше мислила.
Цей трансформаційний стан менталітету сучасного
людства, сучасного користувача інтернет–ресурсів, що
пов’язаний з трансформацією стильових характеристик
мережевого мислення, можна визначити як специфічний
спосіб пізнання нової просторово–потокової інфор
маційно–цифрової
реальності.
Поняття
«простір
місця» охоплює процеси мислення, які пов’язані з
фізичними предметами і, відповідно, їх просторовим
місцезнаходженням. Скажімо, організаційна взаємодія
відбувалася під час безпосереднього фізичного контакту
або за допомогою матеріальних носіїв (листів, наказів
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тощо) чи, наприклад, потрібно якісь товари в якомусь
місці виготовити, складувати, потім перемістити. Коли
мова йде про соціальні реалії мережевого суспільства, то
значна частина «матеріалів», яка перебігає в обігу, має
нематеріальну, а цифрову природу. Потоками на різних
рівнях, в різних напрямах і в різних мережах рухаються
фінанси, інформація, технології, символи, зображення,
звуки, відбувається організаційна взаємодія, а засоби
теледоступу усунули потребу безпосередньої фізичної
присутності людини в певному місці.
Суттєвою характеристикою нового типу мислення
є багатомірність, на яку вказують сучасні філософи і
психологи: А. В. Андрійченко, О. В. Диса, І. В. Єршова–
Бабенко, В. А. Кордюм, В. Е. Клочко, С. А. Дацюк
та ін. Оригінальним підходом вирізняються в цьому
контексті дослідження В. Г. Воронкової і С. В. Куцепал
[2] та І. О. Логінової [3]. Багатомірність мислення тісно
пов’язана багатовимірністю віртуальних потоків, які
наявні с соціальному житті мережевого суспільства.
М. А. Дрюк пропонує багатомірність в якості нової
пардигми мислення [4, с. 30–46], що цілком підтверджує
нашу тезу про новий тип мислення як мислення через
категорію «простору потоків», одним із основних
параметрів якої є багатомірність.
Зовнішніми ознаками нового типу символічного
мислення є синтез просторово–часового, монтажного1,
аудіовізуального, екранного мислення. Мережеве сере
довище, в якому відбувається соціалізація індивіда,
формує, як зазначає Ф. П. Власенко, – «спосіб відоб
раження реальності з наступним переформатуванням
її у відповідні символи і «формули» [5, с. 214], і далі:
«Штучне інформаційно–символічне середовище впливає
на процес формування особистісної ціннісно–смислової
системи, яка є регулятором поведінки індивіда» [Там
же]. Виникнення нового типу символічного мислення
особистості відбувається під впливом віртуальної
форми спілкування в Інтернеті, найбільш поширеними
з яких стали чат (від англ. chat – дружня розмова,
базікання), форуми, блоги (від англ. blog, від web
log – мережевий журнал чи щоденник) і соціальні
мережі. При цьому відбувається збереження анонім
ності і безтілесності мережевого спілкування для
самопрезентації особистості. Беручи участь у процесі
мережевого взаємопізнання та співробітництва, людина,
розповідаючи про себе має можливість регулювати своє
представлення в мережі. Інтернет перетворюється також
в універсальний спосіб самокорекції особистості та
психологічної адаптації до реальності шляхом публічної
суб’єктивації.
В зв’язку з цим, як зазначає О. В. Джиган, – «За
останні декілька десятиліть людям довелося пережити
трансформацію свідомості» [6, с. 111]. Інтернет–
комунікація впливає як на напрямки трансформації
мислення, так і на ціннісно–смислові аспекти свідо
мості учасників цього спілкування. В. І. Аксьонова,
розглядаючи наслідки спілкування у комп’ютерних
мережах, так характеризує основні риси свідомості
її учасників, – «редукований характер оточуючого
1
Монтажне мислення служить для створення нового змісту
виразності і образності, складається з уміння розкласти той світ,
який бачить людина і з яким творчо співпрацює, на складові
частини з метою його нового поєднання для виникнення нового
світу художніх образів, а то й символів.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 123

світу, який сприймається особистістю; схематичність,
спрощеність і фрагментарність уявлень про нього;
інфозалежність, яка передбачає пониження світоглядної
і поведінкової автономії особистості; кризові явища
у рамках самосвідомості, пов’язані з біфуркаціями і
поліідентичністю; криза непорозуміння, що прояв
ляється як у формі спотвореного бачення світу, так і у
формі обмеженого розуміння людини людиною» [7,
с. 75]. Мислення, як частина свідомості, знаходиться під
суттєвим впливом інтернет–комунікації.
На думку американського соціолога Ш. Таркл
комп’ютер для людини перестав бути просто поміч
ником чи зручним інструментом, який полегшує і
покращує виконання й вирішення важливих виробничих
та життєвих завдань. Комп’ютери стали частиною
нашого соціального та психологічного життя. Мережеві
технології, пише вона, – «каталізують зміни не тільки
в тому, що ми робимо, але в тому, як ми думаємо» [8,
с. 27]. У своїй іншій праці «Як комп’ютер змінює
спосіб нашого мислення» Таркл також використовує
психологічний дискурс Жана Піаже для того, щоб
з’ясувати, як діти освоюють комп’ютери та інтернет
і як це впливає на їх розум. На її думку, людей, які
мають комп’ютери потрібно називати «комп’ютерними
людьми», оскільки так як і автомобіль, це впливає на
культуру і світосприйняття людини [9, с. 262].
Десь з 2007 р. фахівці помітили, що з кожним роком
все більше дітей – представників цифрового покоління
страждають розладом уваги, втратою пам’яті, низьким
рівнем самоконтролю, когнітивними порушеннями,
пригніченістю і депресією. Дослідження показують,
що в мозку представників «цифрового покоління»
спостерігаються зміни, схожі на ті, що з’являються після
черепно–мозкової травми або на ранній стадії деменції –
слабоумства, що розвивається в старечому віці. У це
складно повірити, але середньостатистичний семирічний
європеєць вже провів біля екранів більше року свого
життя (по 2–4 години на добу), а 18–річний – більше
чотирьох років!
Світ стиснувся до екрану смартфона. Деякі діти
забули і, що ще гірше, просто не знають, як це – бігати
під дощем, пускати кораблики, лазити по деревах
або просто розмовляти один з одним. Вони годинами
сидять, уткнувшись в свої смартфони. Нинішні
одинадцятирічні діти виконують завдання на такому
рівні, який демонстрували восьми або дев’ятирічні діти
30 років тому. Дослідники відзначають, що однією з
основних причин цього є життя у віртуальному світі.
Досить просто обмежити час користування всілякими
гаджетами. Показово, що гуру цифрової індустрії Стів
Джобс2, саме так і робив. Його діти не користувалися
айпадом взагалі, а інші гаджети їм заборонялося
використовувати ночами і у вихідні дні. Кріс Андерсон,
головний редактор американського журналу «Wired»,
один із засновників 3D Robotics, також обмежує своїх
дітей у використанні гаджетів. Правило Андерсона –
ніяких екранів і гаджетів в спальні! «Я, як ніхто інший,
бачу небезпеку надмірного захоплення Інтернетом.
Я сам зіткнувся з цією проблемою і не хочу, щоб ці ж
проблеми були у моїх дітей» [10, web]. Сини творця
2
Стівен Пол Джобс (англ. Steven Paul Jobs) – засновник та
генеральний директор корпорації Apple Inc. (Епл).
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сервісів Blogger і Twitter можуть користуватися своїми
планшетами та смартфонами не більше 1 години в
день, а директор OutCast Agency, обмежує використання
гаджетів у будинку 30 хвилин в день. Його молодші діти
зовсім не мають гаджетів.
В основі нового типу символічного мислення,
особливо факторів, які спричиняють його деформації
й відхилення від норми, лежить симуляція тому,
що мережа як певна система завжди претендує на
надіндівідуальний, надлюдський характер. Тут превалює
інший, більш негативний сенс віртуальності, сенс
симуляції. Мережеве суспільство як відносно стійка
структура, формуючись в рамках спільного життя і
діяльності людей, прагне представити себе як якась
паралельна людям реальність, автономна від них і більш
того домінуюча над ними як суб’єкт над об’єктами.
В цьому аспекті симуляція зближується з поняттям
відчуження. Яскравим прикладом цього є концепція
постмодерну, в якій симуляція є як відчуженням
від свого значення і, що найголовніше, від суб’єкта
як творця цієї знакової реальності, в результаті
чого знакова реальність як якась структура починає
панувати над ним. На переконання О. О. Литвиненко,
порушення міри використання мультимедіа звужує
творчі й інтелектуальні можливості людини, а не тільки
відкриває вікно в світ [11]. Разом з тим, симуляція
є не просто механізмом відчуження, а є механізмом
імітації того, чого насправді немає, механізмом
його приховування, вуалювання. Це, в свою чергу,
підтримує і ще більше поглиблює реальне відчуження
в суспільстві. Як зазначає Л. М. Сафонік, – «Симуляція
та гра стають простором для творення своїх смислових
мозаїк, вплетених у буттєвий контекст людини» [12,
с. 234]. Обмін символами і знаками, але не смислами
є ще однією особливістю символічного мислення
мережевого суспільства. «Суспільство, культура, спон
танні контексти життя трансформують людину, її тіло і
нейронну організацію, міняючи смисли і космос світу.
Народжується взаємна гра синергетичного бістабільного
елементу, який згортає і розгортає сенси», – зазначає
В.В. Тарасенко [13, с. 59].
Мережеве мислення тісно пов’язане з такою
характеристикою свідомості віртуальної особистості як
поліфонічність, – новим феноменом, що відрізняється
від монологічності тексту (дискурсу) і діалогічністі
«живих» обговорень. «Поліфонія – обов’язкова праг
матична умова існування чату», – зазначає Н. Андріа
нова [14, c. 7]. Поліфонічність як новий феномен
свідомості учасника віртуальної мережі пов’язана з
множинністю інтерпретацій інформаційних контентів
і з інтерактивністю комунікативного процесу в
інформаційному просторі.
Іншою підставою поліфонічності є розпорошенність
свідомості віртуальної особистості в інформаційному
просторі. Віртуальна особистість, завдяки анонімності,
має можливість в один і той же час займати різні
віртуально–просторові і особистісні позиції, тобто
може одночасно брати участь в різних гілках форуму
(різних форумах), часом відстоюючи різні, в тому
числі і протилежні тези. Вказівкою на розпорошеність
свідомості віртуальної особистості є «розщеплення»
віртуальної особистості, «розщеплення» її свідомості
і мислення. Статистично найбільш поширеним типом
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людського мислення є вербальне (словесне, мовне)
мислення1. Специфікою нового типу символічного
мислення є те, що воно має текстуальний характер.
Інформаційна взаємодія, як правило, здійснюється за
допомогою текстових повідомлень.
В Інтернеті у людини великі можливості взаємодіяти
з текстом і його автором, а також час від часу самому
ставати автором. Інтерактивна і особиста участь
покращують сприйняття і розуміння текстів, однак в
умовах нового нелінійного типу читання у всесвітній
мережі новий тип символічного мислення все більше
є відбитком текстуального мислення, в якому текст
виступає не аркушем, а системою символів, знаків і
образів з клішованими смислами. Інтернет–тексти – це
переважно тексти у вигляді набору знаків, і елементами
тексту є не слова (знову ж таки в традиційному їх
розумінні) з їх смислами і значеннями, змістом і
формою. Це якийсь набір символів, який став загально
прийнятим в даному форматі текстової чи гіпертекстової
інформаційної взаємодії.
Феномен гіпертекстуальності як параметр симво
лічного мислення пов’язаний з ще однією характерис
тикою «текстового» мислення – бріколажністю текстів
(поняття «бриколаж» ввів К. Леві–Строс[15]). За
бриколажного мислення створення нового відбувається
на основі використання і структурування підручних
елементів, а тому воно є замкнутим, оскільки відбу
вається в межах наявних можливостей.
Поява друкованих текстів в електронному форматі
породила новий тип реферативно–компілятивних
текстів. Студенти, наприклад, при написанні курсових
чи дипломних робіт досліджують не першоджерела, а
монтують свої роботи з наявних текстів, які існують
в Інтернеті. Монтаж текстів для різних потреб стає
нормою для багатьох в процесі освіти. Колишній текст
може бути використаний в якості основи для написання
і пояснення чогось наступного, для створення нового
тексту. І образи, які вже мають усталене символічне і
ціннісне значення, можуть бути знову використаними,
«пущеними в оборот» інколи безпідставно піддаючись
вихолощенню. При бріколажному способі мислення
бажані комунікативні, соціальні і пізнавальні цілі і
засоби їх досягнення, смисли і цінності міняються
місцями по колу, а не збагачуються новим змістом чи
глибшим смислом.
Недискурсивний характер, відсутність загально
прийнятих інтерпретацій, смислова невизначеність,
текстуальна незакінченість мови віртуального спілку
вання все частіше можна зустріти у всесвітній мережі.
Це призводить до того, що мислення такого типу стає
уривчастим, «рваним», позбавленим аргументації.
Російський дослідник В. І. Курбатов таке мислення
називає логомахією (логомахія – від грец. «логос» –
слово, «махе» – суперечка) – це «таке вираження
розумового процесу, в якому не визначено його предмет,
немає спільної згоди про те, що припустимо, а що ні,
неістотність вираженої думки» [16, с. 65].
До характерних рис символічного мислення слід та
кож віднести аудіовізуальність, яка виражається в образ
ному представленні емоційних реакцій, звукозорових
1
Вербальне мислення реалізується в мовленнєвих актах
засобами мови, опредмечує думку в мовних виразах.
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образах, що засновані на світлових, колористичних,
композиційних, ритмічних рішеннях, які породжують
різноманіття асоціативних зв’язків, його «месседжевий»
характер, молекулярність, мозаїчність і кліпову при
роду [17]. Комунікаційне повідомлення (message),
яке поступово стає найбільш масовим засобом
передачі інформації в мережевому суспільстві, надає
символічному мисленню ще одну характеру рису –
«месседжевість». Як аспект соціальних відносин вона
є уривчастою і ситуаційно вираженою інформаційною
взаємодією, виражаючи, як правило, думку чи ідею
невербальним способом, забезпечуючи взаємозалежність
між учасниками комунікативної взаємодії на основі
притаманних мережі усталених ціннісно–смислових,
історичних,
духовно–ментальних,
соціокультурних
форм. Уривчастість, ситуаційність, або «месседжевість»
змісту інформаційної взаємодії накладає відбиток на
мислення людини при мережевому спілкуванні, що не
може не викликати певну стурбованість.
Сьогодні домінуючою тенденцією в засобах масової
інформації стає мозаїчна картина світу. Певна впорядкованість ціннісно–смислових горизонтів ідеологічних,
політичних, релігійних чи інших доктрин замінюється
хаосом сприйнять, сум’яттям смислів, міфологемами
переконань, ілюзорними уявленнями, неупередженими
помилками, навмисною дезінформацією і маніпуляцією.
Серед усієї сукупності засобів масової інформації
Інтернет охоплює найбільший сегмент суспільства. Нині
Інтернет це мозаїчна картина, яка складена з сукупності образів і символів усіх видів інтернет–повідомлень,
предметів і явищ, і яка «ліпиться» в ціле в залежності
від ціннісно–смислових горизонтів особистості, її прагнень, особистого безпосереднього досвіду сприйняття
світу, рівня розвитку естетичного відчуття, моралі і інтелекту. Для оволодіння науковою картиною світу особистості необхідно оволодіти різноманітними і глибокими
знаннями, які досягнуті сучасною наукою, що вимагаю
від людини немалих зусиль.
Інтернет, крім величезних можливостей, також таїть
в собі хибний для людини шлях розвитку: можливість
сформувати кліпову, мозаїчну картину світу. Терміни
«кліпова свідомість, мислення, картина світу» і т.п.
походить від англійського слово «clip», яке, в перекладі
означає фрагмент тексту, уривок з фільму або вирізку
з газети. Кліп стає логічним завершенням і найбільш
ефектною реалізацією принципу «монтажу приваб»,
який, полягає в підборі агресивних засобів, часто
дослідно вивіреним і математично розрахованим на
певні потрясіння (викликати чи сформувати емоційне
відношення: смуток, здивування, розчулення, здивувати
дивовижністю події чи незвичним досвідом) з метою
чуттєвого або психологічного впливу на людину. У
відеокліпі кожний окремий кадр через зримі образи
містить інформацію, яка за своїм впливом розрахована
на миттєве схоплення «моментального образу», який
легко карбується в підсвідомість, проникаючи крізь
бар’єр усвідомленого сприйняття за рахунок високої
швидкості свого впливу. Тим самим кліп актуалізує
енергію несвідомої частини людської психіки й
ірраціональність сприйняття.
Кліпове мислення проявляється як схильність до
безсистемного і постійного проглядання сайтів, переходу
з одного на інший де обмеженням є не осягнення сенсу
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питання, а лише час, який людина фізично спроможна
витратити для цього. При мережевій взаємодії учасники
частіше прагнуть отримати нову інформації ніж
осмислити якусь конкретну інформацію. Скажімо,
в соціальних мережах людина значний час може
переглядати стрічку дописів як пошук новин. Прагнення
безсистемно засвоювати все нові інформаційні сегменти
надає споживанню інформації розширювального,
зростаючого характеру, тобто безкінечності. За такого
стану речей освоєння нової інформації здійснюється
вшир, тобто поверхнево, а не в напрямку пошуку сенсів.
Такий формат символічного мислення занурює людину у
перманентний стан гонитви за новою інформацією, яка в
наслідку виявляється поверхневою інформованістю.
Кліпове мислення – це мислення споживача, корис
тувача дозованої інформації, яка мозаїчно препарована,
емоційно чи образно виділена і в доступній формі
подана. Вона орієнтована на те, щоб задовольнити
просту але нагальну потребу – отримати нову
інформацію. Отже, новий тип символічного мислення
мережевого суспільства є кліповим, яке не дозволяє
людині бути цілісною, глибокою, індивідуальною.
Безумовно кліпове мислення має право на існування,
але це спрощене мислення, яке культивувати в
мережевому суспільстві, а тим паче в освіті, не потрібно
та небезпечно. Мислення людини для того, щоб вона
сприймала світ не мозаїчно і поверхнево, потрібно
орієнтувати різними засобами на отримання глибоких і
систематичних знань на смисловому рівні їх освоєння.
Таким чином, підсумовуючи сутнісні риси нового
типу символічного мислення мережевого суспільства,
його можна охарактеризувати як мислення яке спи
рається на інформаційний обмін символами і знаками,
а не смислами. При цьому, інформаційна взаємодія має
переважно гіпертекстуальний і месседжевий характер,
а мова віртуального спілкування має ознаки безсис
темності, уривчастості та бріколажності. Комп’ютерна
опосередкованість мережевого спілкування, яке зорієн
товане переважно на вказівний, а не експлікатівний
характер, його анонімність формує поліфонічність,
трансперсональність, нецентрованість свідомості осо
бистості, її мозаїчну кліпову картину світу.
Такий тип символічного мислення послаблює здат
ність людини до системного й поглибленого мислення
та пізнання. А такий дослідник як А. С. Пан застерігає,
що при постійній роботі в Інтернеті в основному
задіюються ті ділянки головного мозку, які відповідають
за прийняття швидких рішень, ефективні оперативні
дії і короткострокову пам’ять, в той час як стратегічні
ресурси людського мозку знаходяться в пригніченому
стані і не затребувані, а значить можуть деградувати
[Пан, 2014]. Напрошується висновок, що для людини
мережевого суспільства потрібна діяльність пов’язана із
задіянням її мислення, яке розв’язує стратегічні задачі,
працювати і спілкуватися в мережах не порушуючи міри
та не створюючи ситуацій або небезпек, які можуть
обмежувати глибину власного мислення.
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Formation of new type of symbolic thinking in a network society
The purpose of the article is to dwell upon the emergence of a new type of
symbolic thinking in a network society, which marks the process, transfer from the
notion «place space» to the term «streams space». Flows of capital and information,
flows of technologies and organizational interaction, flows of images, sounds and
symbols – is one of the most typical features of modern society. The transformation
of stylistic characteristics of this type of thinking can be defined as a specific way of
perception of a new spatial–flow information and digital reality.
Essential features of a new type of thinking are multidimensionality, focus on
the exchange of symbols and signs, but not by notions, textual and hypertextual
character. Computer mediation of network communication, which is oriented mainly
on the indicatory, but not explanatory nature, its anonymity forms, polyphony,
transpersonality, noncentricity of personality thinking, and its mosaic clip picture of
the world.
Keywords: information–digital reality; virtual reality; spatial flow; place space;
multidimensionality, rapid cuts, polyphony, textuality of thinking.
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Ідентичність як фактор
індивідуального та суспільного буття
Феномен ідентичності зобов’язаний своїм походженням і буттєвим
статусом діалектичному взаємозв’язку індивіда та суспільства. Ідентичність
виражає ідею тотожності, спадкоємності індивіда і його самосвідомості.
Вона визначає, задає контекст існування людини, горизонт її самосвідомості,
віддзеркалює різні способи демаркації буттєвих кордонів свого світу і самого
себе. Це виявлення, усвідомлення і визначення меж Свого та Чужого, реального
та нереального, можливого та неможливого.
Ключові слова: феномен ідентичності, самовизначення індивіда, типи
ідентичності, регламентні норми ідеалу, соціальні явища і процеси, тенденції і
перспективи розвитку, генезис індивідуального та суспільного буття.
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Постановка проблеми та її актуальність. Актуаль
ність проблематики ідентичності обумовлена як
епістемологічними, так і соціальними процесами.
Сучасна соціокультурна парадигма характеризується
мінливістю, плюральності соціального життя і культури
й міжкультурної взаємодії, значущістю процесів
«на межі», маргінальності. Разом з тим у культурі
діє мегатренд інтегративних тенденцій глобалізації,
які створюють умови для становлення сучасного
культурного синтезу. Аспект самовизначення людини в
мінливому світі набуває статусу ключової філософської
проблеми сучасності. Поняття ідентичності набуло
надзвичайно розлогого предметно–профільного засто
сування: його застосовують для потреб пояснення
зміни співвідношення індивідуального та суспільного,
біологічного та культурного, нетипового та стандарт
ного, «інакшості» та одноманітності, глобального та
локального (глокального) тощо.
Самовизначення індивіда відбувається істотним
чином у процесі й на підставі порівняння, ототожнення
себе з деяким ідеалом. Відсутність такого ідеалу
апріорі прокладає шлях кризовим явищам і тенденціям
у сфері ідентифікації, в результаті чого людина втрачає
усвідомлення свого суспільного покликання, самоціннос
ті. Такий стан породжує невпевненість, депресії і фруст
рації, знекровлюючи цілепокладаючі орієнтири життя.
Втім, надто істотні регламентні норми ідеалу також
призводять до різноманітних проблемних явищ і тен
денцій – особливо, якщо відстань між символічною,
уявною ідентифікацією (інтерпеляцією) з деяким
ідеалом (орієнтиром, еталоном, взірцем) та індивідуаль
ною дійсністю суб’єкта ідентифікації надто разюча.
В цьому випадку індивід опиняється в полоні ілюзій,
потрапляє в тенета цілепокладаючих орієнтирів, яким
ніколи не судилося бути втіленими на практиці.
Ідентичність є ключовим елементом суб’єктивної
реальності. Типи ідентичності – це соціальні продукти,
відносно усталені елементи об’єктивної реальності. Як і
будь–яка суб’єктивна реальність, ідентичність перебуває
в діалектичному взаємозв’язку із суспільством, фор
мується в результаті розгортання суспільної проце
суальності. Одного разу викристалізувавшись, вона
видозмінюється або переформатовується під впливом
соціальних відносин.
Соціальні процеси, пов’язані з формуванням і під
триманням ідентичності, детермінуються соціальною
структурою; і навпаки – ідентичності, створені завдяки
взаємодії індивідуальної свідомості та соціальної
структури, реагують на цю соціальну структуру,
зумовлюють її функціональні особливості. Різним
історичним епохам притаманні специфічні ідентичності,
але водночас ці історії творяться людьми, наділеними
специфічними ідентичностями.
Соціально–історичні структури породжують типи
ідентичності, які пізнаються в індивідуальних випадках.
У цьому сенсі можна стверджувати, що в американця
ідентичність інша, ніж у француза, у мешканців Нью–
Йорка – ніж у жителів Лос–Анжелесу, у державних
службовців – ніж у бізнесменів тощо. Світоглядно–
аксіологічна орієнтація і поведінка в повсякденному
житті значною мірою залежать саме від таких типізацій.
Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Різні
аспекти ідентичності були предметом філософських
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досліджень блискучої плеяди мислителів, серед яких на
першочергову увагу заслуговують А. Адлер, П. Бергер,
Л. Бінсвангер, Ж. Бодрійяр, Я. Буркхардт, Ю. Габермас,
Г.–Г. Гадамер, М. Гайдеггер, Ф. Гваттарі, Е. Гуссерль,
Ж. Дельоз, В. Дільтей, Е. Еріксон, С. Жіжек, С. Кьєр
кегор, К. Лоренц, П. Лукман, Г. Люббе, А. Маслоу,
Р. Мей, Дж. Г. Мід, Е. Мінковскі, В. Райх, Б. Рассел,
П. Рікер, Д. Рісмен, К. Роджерс, Ж.–П. Сартр, Т. Тернер,
В. Франкл, Е. Фромм, М. Фуко, Й. Гейзінга, К. Хюбнер,
А. Шопенгауер, Т. Шютц, К. Ясперс.
У СРСР у 70–80–ті роки минулого століття найбіль
ший внесок у концептуалізацію уявлень про ідентичність
зробили такі видатні особистості філософської ойкумени,
як М. Бахтін, М. Мамардашвілі та Е. Ільєнков.
На пострадянському просторі проблематика ідентич
ності входить до сфери дослідницьких пріоритетів
Є. Бистрицького, О. Білого, Т. Воропай, С. Грабовського,
М. Розумного, Г. Тульчинського, Б. Кримського, С. Хо
ружого.
Упродовж кількох попередніх десятиліть спостері
гається концептуалізація ідентичності різного штибу:
статевої, рольової, особистісної, професійної, усвідом
леної, неусвідомленої, гендерної, соціальної тощо.
Можна виокремити декілька підходів, котрі розглядають
структуру, генезис, умови та особливості становлення й
розвитку ідентичності, а також мають власну предметну
сферу аналізу, а саме: психоаналітичний підхід, що
включає в себе психоаналітичну концепцію Е. Еріксона;
статусний підхід Дж. Марсіа, ціннісно–вольовий підхід
А. Ватермана; біхевіористський (І. Гофман, Л. Крапман,
Дж. Мід, Р. Фогельсон, Ю. Габермас); когнітивний
(Г. Брейкуелл, Дж. Тернер, Г. Теджфел); екзистенційно–
гуманістичний (Д. Б’юдженталь, А. Міндел, Е. Міндел,
К. Ясперс); структурно–динамічний підхід, до якого
тяжіє переважна більшість вчених країн пострадянського
простору (В. Агеєв, Н. Антонова, Г. Боришевський,
В. Павленко, П. Лушин, Л. Шнейдер, В. Ядов).
Теоретичну і методологічну основу дослідження
утворюють принципи соціокультурної детермінації
ідентифікаційних процесів і явищ (А. Брушлинский,
Л. Виготський, Е. Еріксон, О. Леонтьєв, Е. Фромм);
положення соціального конструкціонізму в соціальній
психології (П. Бергер, Т. Лукман, Р. Харрі); теорії
соціальної ідентичності та соціальної самокатегоризації
(Дж. Тернер, Ж.–К. Дешам, Н. Дюбуа); теорії інфор
маційного суспільства (Д. Белл, М. Кастельс, Е. Тоф
флер); загальнонаукові принципи соціокультурної
зумовленості психічних процесів і явищ (A. Асмолов,
Л. Виготський, І. Кон, О. Леонтьєв, А. Лурія, Р. Майєр,
С. Московічі, С. Рубінштейн, А. Теджфел, Е. Фромм);
теоретичні положення та принципи, сформульовані
у соціальної психології та психології особистості
(К. Абульханова–Славська, А. Асмолов, А. Свєнциць
кий); загальна теорія системних досліджень (В. Афа
насьєв, І. Блауберг, Е. Юдін); кроскультурний підхід і
етнопсихологія (Дж. Беррі, А. Леонтьєв, В. Хотинець).
Особливе значення для розробки теоретико–мето
дологічного підґрунтя дослідження ідентичності мають
теоретичні й практичні дослідження феномену ідентич
ності та її трансформації (Ф. Барт, П. Бергер, Е. Еріксон,
Ч. Кулі, Дж. Марсіа, Г. Мід, А. Теджфел, Дж. Тернер,
З. Фрейд,); підхід до вивчення процесів соціального
сприйняття і пізнання в контексті реальних соціальних
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груп (Г. Андрєєва, Т. Стефаненко); дослідження з
проблем життєвих і часових перспектив особистості
(М. Гінзбург, Дж. Нюттен, К. Платонов); концептуальні
підходи до осмислення цінностей (Б. Братусь, Д. Леон
тьєв).
Існуюче розмаїття підходів до визначення поняття
ідентичність уже саме по собі спорнукає дослідника
якомога пильніше поглянути на це явище. Тим більше,
що значна частина істотних аспектів ідентифікаційної
проблематики все ще перебуває на периферії уваги,
а значить потребує комплексного, системного аналізу
і концептуалізації пріоритетів як теоретичного, так і
праксеологічного ґатунку.
Виклад основного матеріалу. Термін «ідентичність»
почав широко використовуватися з 50–х років ХХ сто
ліття і символізував собою спроби соціологів встано
вити, «ким насправді є хтось як такий». Загалом можна
констатувати домінування трьох дисциплінарно різ
них і автономних, хоч і співвідносних один з одним,
розуміння ідентичності: в логіці (некласичній), у
філософії (насамперед некласичній) та в соціогумані
тарному знанні (психологія, соціологія, антропологія).
Якщо взяти загальний логічний ракурс, то розгляд
ідентичності пов’язаний із поняттям тотожності. Від
Парменіда й Аристотеля розпочалась традиція наділення
«тотожності» більш фундаментальним значенням, ніж
«відмінність». Подальший розвиток це міркування отри
мало у філософії Р. Декарта й Б. Спінози, а найбільш
повно висвітлено у філософії тотожності В. Шеллінга.
У цій світоглядній традиції ідентичність тлумачиться
самототожністю структур «чистого» мислення, яка
безпосередньо дана й самоочевидна, що заперечує її
відмінність (інакшість) і зміну як причину відмінності.
Г. Гегель намагався продемонструвати тотожність
процесу пізнання предмета і самого предмета, мислення
і буття.
Інше тлумачення ідентичності сягає світоглядної
концептуалістики Геракліта, який відштовхувався від
буттєвої логіки мінливості й нетотожності буття. Зго
дом софісти здійснили так званий антропологічний
поворот у філософії, привернувши увагу до унікальності
людського буття, котре репрезентує світ у суб’єктивний
спосіб. Наступною фазою можна вважати традицію,
започатковану Локком і продовжену Юмом, який
обґрунтував тезу про формування ідентичності не
«зсередини» людини, а «ззовні», з позицій соціальних
(корпоративних) пріоритетів, статусів, репутації тощо.
Принагідно зазначимо, що в межах саме цієї традиції
була вперше постульована теза про «конструйованість»
ідентичність [9, c. 70].
Під егідою деяких концептуальних положень
екзистенціалізму було виявлено, що успішність конст
руювання людського буття залежить не лише (і здеб
ільшого не стільки) від самого індивіда, скільки від
схвалення «Значущих Інших». Люди апріорі не можуть
реалізувати потенціал своєї індивідуальності поодинці,
тому змушені повсякчас співвідносити себе з кимось
(чимсь) зовнішнім щодо них [5, c. 272].
Критика філософії тотожності була продовжена
постструктуралізмом і філософською герменевтикою.
Ж. Дельоз і Ж. Дерріда поставили під сумнів при
мат «тотожності» над «відмінністю». Вони надали
ідентичності статусу «триваючої проблемності», а не
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«усталеної реальності». На відміну від тотожності,
яка належить минулому, «визнає арбітраж минулого»
і «апелює» лише до нього, ідентичність відкрита в
майбутнє. У постструктуралістській традиції іден
тичність – це постійне конструювання «Я» з ілюзій
щодо себе самого і перманентне тестування цього «Я»
інтер–простом на предмет легітимації [6, c. 8].
Істотний імпульс універсалізації проблематики іден
тичності дав Е. Еріксон, який пов’язував ідентичність
з «усвідомленням себе як цілісності». Інший кон
цептуальний підхід був запропонований Дж. Мідом та
Ч. Кулі, які витлумачували ідентичність результатом
соціальної інтеракції і фактором, котрий зумовлює
соціальну інтеракцію. В межах цих світоглядних
засновків особистісний інтеграл генерується на основі
властивостей, які продукуються в процесі соціальної
взаємодії. Індивід позиціонує себе таким, яким його
бачать інші. Дж. Мід розрізняв дві складові «самості»
(ідентичності): перша є результатом інтерналізації
соціальних ролей і очікувань, друга – активна інстанція,
завдяки якій індивід може не лише ідентифікувати себе з
інтерналізованими ролями, а й дистанціюватися від них.
Ці погляди дали поштовх розробці «теорії ролей»
(Р. Тернер, X. Беккер). Ідентичність була уподібнена
соціальній ролі, а переідентифікація почала тлумачитися
зміною ролей. У такій системі світоглядних координат
ідентичність віддзеркалює відповідність передбаченої
соціальним статусом нормативної ролі її рольовому
виконанню (адекватність актора вимогам ролі). При
пускається можливість сукупності рольових образів,
тобто декількох ідентичностей. Відповідно соціалізація
набуває ознак засвоєння рольового репертуару й
інтеріоризації рольового досвіду, застосування його до
потреб практики. Поряд з поняттями ролі та соціалізації
важливе значення в розробці проблематики ідентичності
має введене Р. Мертоном поняття «референтної групи»,
по відношенню до якої відбувається ідентифікація
індивіда. Згідно з Р. Мертоном, ідентичність індивіда є
результатом його ідентифікації зі значущим колективом.
З. Фрейд витлумачував ідентифікацію «несвідомим
процесом наслідування», когерентним первісній емо
ційної прихильності дитини до матері, емоційній
спорідненості з нею. Таке ототожнення дитиною
себе з батьками та іншими авторитетами передбачає
інтеріоризацію моральних норм і заборон, цінностей і
форм поведінки суб’єктів наслідування. Ідентифікація –
один з найважливіших механізмів соціалізації. Він
полягає в ототожненні індивідом себе з певною
спільнотою. Ідентифікація сприяє засвоєнню зразків і
стереотипів поведінки, притаманних членам значущої
групи, прийняттю групових норм, цілей, соціальних
ролей, настанов, ідеалів.
У структурі ідентичності можна виокремити інди
відуальний та соціальний рівні: якщо індивідуальна
ідентичність являє собою сукупність характеристик, які
забезпечують індивіду якісні параметри унікальності
(принаймні оригінальності), то соціальна ідентичність
є результатом ідентифікації індивіда з очікуваннями і
нормами його соціального середовища [3, c. 95].
Слід зазначити, що в соціальній філософії та соціо
логії ідентичність позиціонується як вмонованість
людини в проінтерпретовані нею соціальні категорії,
з якими пов’язані певні «картини світу», цінності
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й норми, життєві плани людини, а також система
усталених взаємодій і соціальних контактів [4, c. 77–78].
За словами М. Гайдеггера, єдність тотожності – це
основна ознака буття сущого. Не так важливо, де і як ми
зустрічаємось із сущим, у будь–якому разі «тотожність
гукає до нас». Виходячи з цього концептуального
засновку, ідентичність апріорі заперечує відмінності
(бо виключає інше буття, а відтак і те, що виявляється
причиною інакшості – мінливість, зміну). Саме тому
поняття ідентичності перебуває в епіцентрі критики
західноєвропейської філософської традиції. Наприклад,
Т. Адорно дезавуює «мислення ідентичності», оскільки
воно систематично ігнорує «нетотожне». «Філософії
ідентичності» Адорно протиставляє свою «негативну
діалектику». Реабілітації «відмінності» і позиціонування
його первинності перед ідентичністю присвячені праці
Ж. Дельоза «Відмінність та повторення» та Ж. Дерріда
«Лист та відмінність».
У класичній філософській традиції ідентичність – це
фундаментальна характеристика буття, котра припускає
збереження тотожності самому собі, є найважливішою
характеристикою особистості, означає єдність, цілісність
індивіда в часі й просторі, протистоючи «інакшості»
(Платон, Арістотель, Лейбніц, Гегель, Шеллінг), в
постмодерністської традиції – концепція відсутності,
втрати індивіда як центра і джерела тотожності (Дельоз,
Дерріда).
У психології ідентичність розуміється як найважли
віший елемент системної структури особистості. В
межах психоаналітичної парадигми вивченням ідентич
ності займалися З. Фрейд, А. Адлер, К. Г. Юнг, К. Хорні,
Г. Салліван, Е. Фромм, Ж. Лакан, Е. Еріксон. Уявлення
про ідентифікацію як про процес набуття нових
форм поведінки об’єднує прихильників біхевіоризму.
Акцент на роль символічної комунікації у формуванні
ідентичності притаманний представникам символічного
інтеракціонізму (Дж. Мід, Ч. Кулі, Р. Фогельсон).
У когнітивно орієнтованій психології ідентичність
розглядається як когнітивна система («Я–концепція»),
що визначає поведінку за відповідних умов і утворена
особистісною та груповою підсистемами (X. Теджфел,
Дж. Тернер, Р. Брейкуел, С. Московічі).
У соціології розвиток проблематики ідентичності
пов’язаний з поняттями «роль», «соціалізація», «рефе
рентна група». Ці аспекти знайшли відображення у
працях Р. Тернера, X. Беккера, І. Гоффмана, Р. Мертона,
П. Бергера, Т. Лукмана, П. Бурдьє. Дослідження
ідентичності у філософії пов’язане з дискурсом буття,
його тотожністю свідомості, а також із розвитком
категорії «індивідуальність». Принцип тотожності буття
й свідомості з різних методологічних позицій відстою
вали Парменід, Аристотель, Р. Декарт, Б. Спіноза,
Дж. Берклі, Д. Юм, Г. Гегель, Ф. Шеллінг, М. Гайдеггер.
Пріоритет тотожності над розбіжністю поставили
під сумнів Т. Адорно, М. Горкхаймер, Ж. Дельоз,
Ж. Дерріда. Загалом дискурс індивідуальності є наск
різним у філософській рефлексії: зокрема, він виразно
простежується у працях Дж. Локка, Г. Лейбніца,
І. Фіхте, В. Гумбольдта, С. К’єркегора, Ю. Габермаса.
Значення знаково–символічних систем (в першу чергу
мови) і феноменів комунікації у формуванні структур
ідентичності відзначали В. Гумбольдт, Л. Вітгенштейн,
О. Розеншток–Хюссі, Г. Гадамер, П. Рікер, У. Еко.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 123

Проблематика автентичності ідентичності посідає
істотне місце у філософії життя (Ф. Ніцше, В. Дільтей,
Г. Зіммель, А. Бергсон, М. Шелер).
На згадку заслуговує підхід до дослідження фено
мену ідентичності в англо–американській літературі,
що знаходиться на перетині психології та соціології.
Ч. Кулі та Дж. Г. Мід продемонстрували, що особистісна
ідентичність не є апріорним імперативом людини, а
складається з властивостей, які відшліфовуються в
процесі соціальної взаємодії («соціальної інтеракції»).
Ідеї Кулі та Міда дали поштовх розвитку «символічного
інтеракціонізму» і «теорії ролей», своєрідним синтезом
яких стала «драматична модель» ідентичності І. Гоф
мана.
Ще один напрям, що істотно розвинув пробле
матику ідентичності, пов’язаний з іменами Х. Арендт
та П. Рікера. Для цих філософів, які мають безпосе
реднє відношення до мовного лінгвістичного, інтерпре
тативного повороту, характерне прагнення визначати
єдність і цілісність досвіду «Я» у спосіб наративу,
оповіді особистості про себе. Автобіографія є структу
рою «наративної ідентичності» [10, c. 266].
Також слід зазначити, що існує чимало концепцій,
які хоч безпосередньо й не використовують термін
ідентичність, однак ця проблематика посідає в їх
світобаченні істотне місце. Йдеться насамперед про
психоаналітичну традицію в особі З. Фрейда, Е. Ерік
сона, Ж. Лакана і пов’язаних з нею гендерні дослід
ження, а також про деяких представників аналітичної
філософії (Л. Вітгенштейна, Дж. Серля, Г. Райла).
Ця тематика значною мірою також притаманна
працям М. Мамардашвілі та В. Подороги. Феномен
індивідуальної ідентичності так чи інакше розглядається
на рівні фундаментальних історико–філософських та
історико–культурних досліджень з історії суб’єктивності
А. Рено, Л. Баткіна.
Міждисциплінарні дослідження оперують ідентич
ністю передовсім як інтегрованим набором можливих
форм розумової, фізичної, соціальної діяльності, за
своюваних індивідом (Е. Еріксон, Т. Еберт, А. Грамші,
Ю. Крістева).
Індивідуальна ідентичність є набором індивідуаль
них характеристик, які дають підстави для предметного
розмежування індивіда від інших людей. Завдяки цьому
індивід стає подібним собі (самототожним) і водночас
відмінним від інших. Інтеграція індивіда в суспільство
супроводжується процесом формування його соціальної
(надіндивідуальної) ідентичності. Ототожнюючи себе
з іншою людиною, каноном чи взірцем, усвідомлюючи
себе частиною суспільства, індивід апріорі й апостеріорі
поділяє істотні надіндивідуальні цінності, світоглядні
пріоритети, визнає і підкоряється соціальним нормам і
засвоює соціальні ролі.
Для позначення особистісної ідентичності англо
мовна література часто використовує термін «ідентич
ність усвідомлення» (awareness identity), тоді як для
соціальної ідентичності – «ідентичність належності»
(belonging identity) [7, c. 108]. Якщо соціальна
ідентичність проявляється при зосередженні на аспекті
тотожності, то індивідуальна – при концентрації уваги
на відмінностях. Якщо індивідуальна ідентичність є
самовизначення у термінах світоглядно–аксіологічних,
телеологічних, інтелектуальних, етичних і фізичних
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ознак, то соціальна (надіндивідуальна) ідентичність
визначається належністю людини до таких соціальних
категорій, як раса, національність, клас, вік, стать
тощо. Усвідомлення своєї тотожності з етносом, статтю,
професійною групою, спільнотою в межах єдиної дер
жави становить сутність відповідно етнічної, гендерної,
професійної та громадянської ідентичності [2, c. 234].
Інтеграція індивіда в суспільство супроводжується
процесом формування його соціальної (надінди
відуальної) ідентичності. Ототожнюючи себе з іншою
людиною, групою та взірцем, усвідомлюючи себе
частиною суспільства, індивід так чи інакше поділяє
деякі істотні надіндивідуальні цінності, світоглядні
пріоритети, визнає і підкоряється соціальним нормам
і засвоює соціальні ролі. Соціальна ідентичність
складається з тих аспектів образу «Я», які зумовлені
сприйняттям індивідом себе як члена відповідної
соціальної групи. Для прикладу, «Я–образ» може
бути симбіотичним усвідомлення себе в кількох
іпостасях водночас: ви можете позиціонувати себе
як представником певного гедеру, вікової, фахово–
кваліфіувційної категорії, аксіологічно–стилістичних
уподобань тощо. Це абсолютно несуперечлива, гармо
нійна в своїй єдності ідентифікаційна багатоманітність
[1, c. 96].
Варто зауважити, що генерування і функціонування
індивідуальної та надіндивідуальної ідентичності
апріорі й апостеріорі істотно утруднені в суспільстві, в
якому порушуються природні права людини, можли
вості творчої реалізації особистості тощо. Тим не
менше, індивід завжди орієнтується на деяку особис
тісну ідентифікаційну стратегему «тут–і–тепер» –
на те, що він має втілювати в життя попри будь–
який перебіг подій на рівні надіндивідуальному і
загальносуспільному [11, c. 110].
Ідентичність слід відрізняти від феномену іденти
фікації. З огляду на їх термінологічну й сутнісну
спорідненість, варто з’ясувати, як співвідносяться між
собою ці явища. Отже, якщо ідентичність включає різні
аспекти, то ідентифікація є змалюванням цих аспектів.
Ідентичність – це результат, відстоювання і захист себе,
натомість ідентифікація є пристосуванням, процесом
постійного вибору, ухваленням норм, стереотипів,
пріоритетів і преференцій. Тому на кожному рівні
змалювання процес ідентифікації передує осмисленню
ідентичності. Іншими словами, ідентифікація та
ідентичність співвідносяться між собою як процес та
результат цього процесу.
Слід зазначити, що чимало дослідників визначають
соціальну ідентичність як «результат процесу соціальної
ідентифікації, під яким розуміється процес визначення
себе через членство в соціальній групі» [8, c. 104].
Якщо ідентифікація вказує на процес, тривалість дії,
то ідентичність є відносно статичним феноменом,
результатом ідентифікації. З визначення ідентифікації
зрозуміло, що йдеться про процес інтерналізації
зовнішніх соціальних настанов, який дозволяє співвід
нести себе та інших з існуючою реальністю.
У соціальних дисциплінах ідентифікація та іден
тичність репрезентовані процесом та результатом
самоототожнення індивіда з деякою людиною, групою,
орієнтиром, взірцем. Ідентифікація постає одним із
механізмів соціалізації особи, за допомогою якого

192

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

засвоюються норми поведінки, цінності й значущі
регламентні норми буттєвості тих соціальних груп чи
окремих індивідів, з якими людина себе ідентифікує.
Висновки. Концептуалітика ідентичності поліас
пектна й багаторівнева. У різних народів її змістовні
складові перебувають на різних щаблях пріоритетності.
Питань і проблемних аспектів безліч. Приміром, чому
в одних випадках індивід мислить і діє як унікальна,
неповторна й цілком суверенна особистість, а в
інших – як уніфікована, стандартизована, позбавлена
особистісної родзинки атрибутивна складова соціаль
ного механізму? І найгостріший аспект: в якій мірі
самоусвідомлення детерміноване соціальною ідентич
ністю, а в якій – уявленнями про себе як самобутню
особистість, тобто індивідуальною ідентичністю?
Самопізнанню як процесу самоусвідомлення відво
диться привілейований статус в ієрархії пізнавальної
діяльності. Сутність запитання формулюється здебіль
шого з точки зору можливості пізнання людиною самої
себе, а саме: 1) чи може суб’єкт пізнання бути водночас
і об’єктом; 2) що в більшій мірі визначає пізнання –
суб’єкт чи об’єкт; 3) що відбувається за умови їх
одночасного суміщення?
На відміну від уявної, віртуальної, симульованої
ідентичності, вже більш поширеної в епоху постмо
дерну, реальна ідентичність є істотним змістовним
фактором повсякденної життєдіяльності кожного інди
віда і соціуму. Ця контекстуальна «тінь батька Гамлета»
фактично «зачитує вироки долі», оскільки здійснює
перманентний детермінативний вплив на прийняття
рішень щодо будь–яких «так» чи «ні» нашого буття.
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Identity as factor of individual and social existence
The phenomenon of identity depends on the dialectic interconnection between
an individual and society for its origin and status of existence. The identity expresses
an idea of identity, succession of an individual and his/her self–conscience. It defines
and creates the environment of the existence of human, the horizons of his/her self–
conscience, it reflects different ways of demarcating the borders of existence and
himself/herself, it reveals, realizes and defines the borders of MY and OTHER, real
and unreal, possible and impossible.
Keywords: the phenomenon of identity, self–identification of an individual,
types of identity, regulations of an ideal, social phenomena processes, trends and
perspectives of development, genesis of an individual and social existence.
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Категорія милосердя
в контексті культури
Милосердя розглядається в контексті культури як ключова етична
категорія. Підкреслено значну роль останньої для духовного та гуманістичного
зростання особистості шляхом практичного втілення її у реальному житті.
Охарактеризовано взаємозв’язок милосердя та любові, акцентовано увагу
на амбівалентному характері категорії милосердя, її співвідношенні із
жорстокістю. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні
значення категорії милосердя в контексті культури.
Ключові слова: мораль, милосердя, справедливість, співчуття, любов,
жорстокість.

У сучасному суспільстві, яке переживає період
загострення соціальних, економічних, глобальних і т.п.
кризових проблем, особливий дослідницький інтерес
гуманітаріїв викликають питання, що пов’язані з ана
лізом милосердя і його антоніма – жорстокості. Ці
питання регулярно виникають у ході публічних дискусій
щодо правової і культурної легітимації страти, в межах
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і можливостях благодійної діяльності, моральної
«ціни» революцій, ідеологічного та релігійного виправ
дання тероризму, евтаназії, пересадки органів тощо.
Слід зазначити, що милосердя в культурологічних
дослідженнях визначається за допомогою термінів
різного понятійного ряду, таких як моральна цінність,
еволюційна константа культури, етичний імператив.
Основним завданням даної статті є розгляд милосердя
виходячи з методологічних установок сучасної культу
рології, де найбільш плідним є вивчення культури як
концептосфери.
У сучасній гуманітаристиці можна зафіксувати
кілька методологічних шкіл, які вивчають поняття
милосердя. Відзначимо насамперед книгу П. Гільберта,
в якій він узагальнює цілу низку точок зору вчених,
що розглядають означену проблему [2]. Згідно з
його позицією, сприйняття милосердя носить суто
індивідуальний характер і залежить від ставлення до
інших людей, їх ставлення до індивіда і від сприйняття
самого себе. Слід виділити і роботу С. Шпрехера та
Б. Фера, де фіксується шкала «милосердної любові».
Ці психотерапевтичні дослідження були продовжені
Л. Андервудом [3], який звернув увагу на визначення
«милосердної любові» як поведінкового, емоційного
і когнітивного ставлення до інших людей, яке
сконцентроване на турботі про них у період, коли
вони потребують допомоги, перебувають у стані
емоційної, духовної і матеріальної кризи. Надалі поняття
«милосердної любові» у фахівців цього напрямку було
перетворене в поняття «милосердя», яке трактувалося як
властиве людині, її природі від самого початку і носило
досоціальний характер.
У роботі К. Овейса, Е. Хорберга і Д. Келтнера
милосердя досліджується як категорія, яка передусім
впливає на соціокультурну ідентичність індивідів і
груп людей. Це поняття пов’язане з поняттям гордості,
показується їх взаємовплив у контексті процесів
ідентифікації [4]. В О. Г. Логунової категорія милосердя
вивчається через мережу взаємопов’язаних соціальних
практик: релігійних, художніх, лінгвістичних. Розгляд
милосердя як певної форми соціальної діяльності
має важливе значення у виявленні його соціально–
філософської суті [7, с. 20].
Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати зна
чення категорії милосердя в контексті культури, пока
зати її роль і вплив на духовне та гуманістичне зрос
тання індивіда.
Узагальнюючи основні парадигми вивчення даного
феномену, можна виявити їх відповідність базовим
методологічним позиціям у культурології, виходячи з
яких досліджувалися феномени культури. Історично
перша методологічна установка пов’язана з еволю
ційною концепцією, яка домінує як у біології, так і в
культурній антропології з другої половини XIX ст. Тут
особлива увага звертається на біологічні, досоціальні
основи милосердя, аналоги якого знаходять у життє
діяльності різних видів тварин. Передбачається, що
ця здатність (бути милосердним) була збережена
в ході природного відбору, інакше б вона зникла,
бо не сприяла б збереженню тих чи інших видів
тварин. Насамперед така точка зору ґрунтується на
методологічному конструкті Ч. Дарвіна, який у своїй
відомій праці «Походження людини і статевий відбір»
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[1] пояснив базові риси соціальної та культурної
сутності людини виходячи з паралелей із життя тварин –
починаючи від мистецтва і закінчуючи любов’ю та
соціальною організацією суспільства.
Інша, прямо протилежна, точка зору орієнтує
дослідника на розгляд милосердя як соціального
феномену, як моральної цінності, яка притаманна тільки
людині. Згідно з цією позицією, милосердя виникає
тільки в соціумі і є найважливішим регулятором
міжлюдських взаємин у ході історичної еволюції
суспільства. Для сучасних дослідників вказаної категорії
характерне активне звернення до гендерної тематики.
Тут виділяють специфічні типи милосердя – чоловіче
та жіноче, відповідно до чого ця моральна цінність
специфікується згідно з тими соціальними ролями,
які індивіди тої чи іншої статі виконують у сучасному
суспільстві.
До числа сучасних теорій, що визначають сутність і
онтологічний статус культури, належить феноменологія.
Тут фіксується інтенціональний статус милосердя.
Він визначається поданням «себе» «іншим», тобто
предметом співчуття і милосердя є внутрішній образ, що
виникає в результаті уявної спрямованості свідомості на
людину, яка страждає. Дане милосердне переживання є
іманентною властивістю свідомості, що не пов’язана з
трансцендентною йому реальністю.
Таким чином, можна вказати на наявність
принаймні трьох базових позицій, які фіксують сутність
культурного концепту «милосердя», що виходять із
психофізіологічних установок, соціальних якостей
або актів свідомості. Втім, спроби біологів виявити
якісь нейрохімічні структури, «відповідальні» за
милосердя, не мали успіху. Абсолютизація соціально–
детерміністичної позиції також збіднює зміст означеного
культурного феномену. Феноменологія, концентруючи
увагу на внутрішньому співпереживанні, фіксує дуже
важливі елементи даного концепту, проте відображає
тільки одну, хоча і дуже суттєву, частину досліджу
ваного феномену. Нам видається, що адекватне
вивчення такого складного і багатошарового явища
можна здійснити з позицій комплементарного підходу,
який активно використовується нині не тільки в
постнекласичному природознавстві, а й у сфері гумані
тарного знання.
Суттєве «різноголосся» у визначенні сутності
милосердя пов’язане передусім з його складною
природою як найважливішого етичного елемента, що
відбиває і регулює ставлення людини до інших людей,
суспільства, природи. Милосердя виступає одним з
основних аксіологічних імперативів, який є базою
для сучасної етичної культури. Відповідно до цієї
цінності визначається розвиток соціального організму,
ступінь прогресу культури. Саме імператив милосердя
є критерієм гуманності, толерантності в людських
взаєминах, зв’язках між державою та особистістю,
Церквою та суспільством, системою правди та
людьми тощо. Слід мати на увазі, що милосердя є і
найважливішою константою культури, еволюцію якої
ми пов’язуємо з історичною динамікою прогресивного
розвитку суспільства та її основними стадіями.
Більше того, зазначена категорія моралі визначає
ставлення людини і природи, оскільки виникнення
глобальних проблем розширює сферу впливу милосердя
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із пов’язаних з ним понять, таких як жалість,
співчуття, добросердя і т.д., проникаючи і регулюючи
взаємозв’язок у всіх верствах сучасного суспільства.
Узагальнення цих підходів дає можливість визначити
милосердя саме як концепт культури. Виявлення
сутності даного концепту з культурологічних позицій
має свою специфіку, оскільки передбачає визначення
не тільки раціонального змісту, що виражається на
понятійному рівні, а й змісту, пов’язаного з емоційним
переживанням, відчуттям, символікою, представленням
і т.п. Саме через концептосферу і її основні елементи
індивід «входить» у культуру, бо спочатку сприймає
світ культури завдяки символам і уявленням, що дає
можливість у чуттєво–образній формі освоювати
«другу природу». Одночасно концепти культури
змінюють культурну картину світу, оскільки зміст
концептів завжди сприймається на індивідуальному
рівні і відповідно до цього специфікується. «Концепт –
основний осередок культури в ментальному світі
людини. У концепту складна структура. З одного боку,
до неї належить все, що належить будові поняття...
З іншого – до структури концепту входить усе те,
що і робить його фактом культури, – вихідна форма
(етимологія); стисла до основних ознак змісту історія;
сучасні асоціації; оцінки і т.д.» [8, c. 43].
Говорячи про витоки милосердя, ми повинні
звернутися перш за все до початку людської історії,
процесу антропосоціогенезу. Спостерігаючи за вищими
приматами, що живуть у стаді, необхідно зафіксувати
ставлення до тварин, які стали каліками, з боку їх
родичів. Так, відомий випадок, коли серед шимпанзе, що
живуть у парку Гомбо, вибухнула епідемія поліомієліту.
В результаті деякі члени стада стали каліками. Ось як
описують існування дорослого самця, якого дослідники
називали Мак–Грегор (у нього були паралізовані
ноги, що, власне, і стало причиною його загибелі):
«Але найжахливішим в цій жахливій історії було те,
як поставилися інші шимпанзе до родича, який став
калікою» [6, c. 157]. Варто було Мак–Грегору з’явитися
в таборі мавп біля місця підгодівлі, як усі дорослі
самці наблизилися до нього і, наїжачившись, почали
демонструвати загрозу. Дехто намагався атакувати
старого хворого самця, який не міг ані втекти, ані
оборонятися і зі спотвореним від жаху обличчям лише
втягував голову в плечі і, зіщулившись, чекав нападу.
Один самець вдарив Мак–Грегора, а інший налетів
на нього, розмахуючи здоровенною гілкою. Тільки
втручання зоологів врятувало шимпанзе від розправи.
Зовсім іншу ситуацію ми спостерігаємо в первісному
колективі людей. Тут існували комунітарні стосунки, які
припускали взаємну допомогу між членами первісної
спільноти і особливе, висловлюючись сучасною
мовою, «милосердне» ставлення до безпорадних
людей похилого віку. Антропологи в печері Шанідар
виявили кілька скелетів палеоантропів, які жили
приблизно 44–60 тисяч років тому. Один із кістяків
належав палеоантропу, який дожив до 40–60 років і міг
прожити довше, якби в печері не стався обвал. Вік для
періоду первісного суспільства вельми поважний: він
еквівалентний 80–100 рокам життя сучасної людини.
В результаті реконструкції було з’ясовано, що скелет
дорослого чоловіка мав наступні пошкодження:
палеоантроп, якого антропологи назвали Шанідар–1,
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був сліпий на ліве око, права ключиця була вражена
остеомієлітом, двічі було пошкоджене і праве плече.
Права рука була, мабуть, ампутована вище ліктя.
В результаті удару була пошкоджена ліва половина
мозку, і, як наслідок, права частина тіла була частково
паралізована. До всього цього «букета» додавався
сильний артрит, який пошкодив щиколотку і коліно
правої ноги. Повністю були стерті зуби, спостерігався
цілий ряд переломів інших частин тіла. По суті, чоловік
був калікою і був приреченим, якби не допомога його
родичів. Антропологи відзначають, що Шанідар–1
не був винятком. Подібну ситуацію вони виявили в
багатьох первісних поселеннях і похованнях [9, c. 226–
231].
Таким чином, можна з упевненістю зробити
висновок, що милосердне ставлення до старих і
калік у даному випадку не є «загальним законом»,
який характеризує життєдіяльність живих організмів
упродовж усього періоду біологічної еволюції.
Тільки людина, «людина розумна», яка є соціальною
і культурною істотою, може бути милосердною. При
цьому, звичайно ж, ми повинні мати на увазі, що для
первісного соціуму милосердя було не спадщиною
біологічних предків людини, а нагальною соціальною
необхідністю, яка давала племені або роду можливість
вижити. Справа в тому, що люди похилого віку в
первісному суспільстві робили суттєвий внесок у
навчання, виховання, а також зберігання інформації,
передачу її наступним поколінням. Зрозуміло, що ні
писемності, ні інших більш пізніх засобів зберігання
і передачі інформації в первісному соціумі не було,
і пам’ять людей похилого віку виконувала функцію
зберігання важливої інформації, накопичення знань і
досвіду. Загибель старого для племені в цьому плані
можна було б, не вельми перебільшуючи, порівняти з
руйнуванням знаменитої Олександрійської бібліотеки,
що містить багатющу колекцію рукописів епохи
Античності.
Природа концепту милосердя має амбівалентний
характер. Його протилежністю є феномен жорстокості,
який досліджується з позиції психобіології, соціології,
культурології. Перший підхід часто ґрунтується на
теорії інстинктивної агресії людини, проте в даному
випадку необхідно перш за все виходити з класичних
робіт Е. Фромма, присвячених аналізу жорстокості
і деструктивності. Він довів, що агресія у тварин
пов’язана з їхньою видовою сутністю (наприклад,
у хижаків) або з адаптацією до будь–яких кризових
чи катастрофічних умов. Агресивна поведінка
зазвичай «мирних» тварин є адаптивною реакцією,
пов’язаною з екстремальною ситуацією, змінами
звичного середовища проживання через посуху, повінь,
пожежу і т.п. Людська «злоякісна» агресивність, що
носить явно деструктивний характер, проявляється в
найрізноманітніших формах жорстокого ставлення до
собі подібних, є соціальною ознакою і не криється в
природі людини. Е. Фромм писав: «...я вважаю, що
агресивність не слід розглядати ізольовано, що це не
окремо взята характеристика, а частина сукупності,
складова частина якогось цілісного синдрому, бо
агресивність виявляється завжди поряд із цілим
набором цілком певних ознак системи, таких як сувора
ієрархічність, лідерство, класові суперечності і т.д.
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Іншими словами, я вважаю агресивність складовою
частиною цілісної характеристики суспільства, а не
окремою рисою поведінки ізольованого індивіда»
[10, с. 148]. Якщо агресивна жорстокість є біологічно
адаптивною властивістю, яка сприяє підтримці
життя тварин, то «злоякісна агресія», характерна для
людського суспільства, не пов’язана зі збереженням
життя. Людська деструктивність, жорстокість, на думку
Е. Фромма, супроводжує всю історію цивілізації, яка
включає в себе хроніку безжальних убивств і тортур,
жертвами яких є люди похилого віку, діти, жінки і
чоловіки. «Часто виникає враження якоїсь вакханалії –
коли руйнівну лавину не в силах утримати ніякі
моральні або раціональні міркування. Вбивство було
ще найм’якшим виразом деструктивності. Воно не
вважалося жорстокістю і не тамувало «спрагу крові»:
чоловіків кастрували, жінкам розпорювали животи,
полонених саджали на палю, розпинали або кидали
на розтерзання левам. Важко навіть перерахувати всі
види жорстокості, винайдені людською фантазією» [10,
с. 237]. Відзначимо, що полонених в епоху пізнього
Середньовіччя в Європі свідомо калічили – відрубували
руки, виколювали очі і т.д. Це робилося з метою
економічно послабити противника, оскільки покалічених
звільняли для того, щоб ворогуюча сторона утриму
вала їх. Втім, прикладами масової жорстокості рясніє і
ХХ століття.
Варто зауважити, що в епоху соціокультурної кризи
і катастрофи свідомість суспільства варваризує і ті вищі
цінності, які досягаються в ході суспільного прогресу,
руйнуються, а їх місце займають більш примітивні
пласти культури. Це означає, що у кризові періоди
історії дихотомії «милосердя – жорстокість» саме
остання виявляється більш поширеною характеристикою
життєдіяльності індивідів. «У жорстокості юстиції
пізнього Середньовіччя нас вражає не хвороблива
збоченість, а тваринні, тупі веселощі натовпу, які тут
панують, як на ярмарку. Городяни Монса, не шкодуючи
грошей, викуповують ватажка розбійників заради
задоволення бачити, як його четвертують, ... «і була
від того людям радість більша, ніж якби новий святий
у плоті воскрес» [11, с. 25]. Жага помсти і пов’язана з
нею жорстокість були абсолютно несумісні з офіційно
проголошеними християнськими чеснотами.
У середні віки відсутні ті почуття, які
«підживлюють» милосердне ставлення до злочинців.
Сучасна людина в своєму ставленні до правосуддя
допускає можливість судової помилки, розглядає
обставини, які призвели до того чи іншого злочину
індивіда, розуміючи, що частина провини за скоєне
може належати і суспільству. Подібні почуття
милосердя і жалю, готовності до прощення у
середньовічної людини не те щоб були відсутні, але
були приховані під почуттям жорстокого задоволення
від справедливого покарання. Для неї існували тільки
дві крайнощі: або жорстоке покарання повною мірою,
або милосердя. «Обдаровуючи милосердям, тоді
набагато менше, ніж тепер, задавалися питанням, чи
заслуговує обвинувачуваний милості в силу тих чи
інших особливих причин: будь–яка вина, в тому числі
і найочевидніша, могла бути відпущена коли завгодно.
Насправді ж прощення далеко не завжди було справою
чистого милосердя... Безпосередня протилежність
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нещадності й милосердя панує зазвичай і поза сферою
здійснення правосуддя» [11, с. 26]. Милосердя було
прерогативою панівних класів: «акти помилування»
вельми часто видавали злочинцям завдяки заступництву
знатних родичів. При цьому знущальне і безжальне
ставлення до знедолених і калік з нижчого стану цілком
могло поєднуватися зі зворушливою турботою про
вбогих і хворих родичів.
Концепт милосердя є не тільки характеристикою
діяльності окремих індивідів, а й змістом тієї
культурної картини світу концептосфери, яка визначає
духовну атмосферу в суспільстві. В тоталітарних
моностилістичних соціумах, де проводиться жорстка
селекція на «своїх» і «чужих», милосердне ставлення
до ворогів сприймається як слабкість або зрада: «хто не
з нами, той проти нас», «якщо ворог не здається, його
знищують».
Загалом можна відзначити, що співвідношення
милосердя і жорстокості визначається мірою людяності,
тобто ієрархією, конфігурацією моральних, релігійних
і культурних цінностей, які існують у суспільстві.
Залежно від того, що визнається найвищою цінністю,
ця міра може змінюватися від тоталітаристського
уявлення про «справедливість» жорсткої диктатури у
ставленні до «ворогів» до толерантного уявлення щодо
можливостей мультикультурного зв’язку між людьми.
Рівень милосердя в соціумі – показник ступеня розвитку
і цивілізованості суспільства.
Концепт «милосердя» містить у собі релігійні
витоки. Наприклад, у християнській культурі етична
категорія милосердної любові має особливе значення,
бо милосердя є діяльністю, яка приємна Богові і бути
милосердним для християнина означає виконувати
християнський обов’язок. Дієва милосердна любов
є втілення морального ідеалу Христа, практичною
реалізацією заповіді любові до ближнього. Саме в акті
милосердя, який є не тільки внутрішнім почуттям жалю,
а й дієвою допомогою іншим, індивід вдосконалюється.
В милосерді людина присвячує себе Богові у всій
повноті діяльності свого розуму, душі і почуттів. В
цьому плані можна виділити певну відмінність між
законами Мойсея і новозавітними установками, бо
останні акцентують увагу віруючих не тільки на
дотриманні певних правил і ритуалів, а й перш за все на
щирому спрямуванні душі і серця.
У новоєвропейській філософії ця відмінність надалі
була розвинена в працях Т. Гоббса та А. Шопенгауера,
які розрізняли і одночасно зіставляли поняття
справедливості і милосердя. Філософи прийшли до
думки про те, що милосердя є вищим моральним
імперативом,
універсальним
ідеалом,
практичної
реалізації якого не можна вимагати від кожного
індивіда. Інша справа – справедливість. Це критерій,
згідно з яким необхідно оцінювати життя і діяльність
будь–якої людини. Інакше кажучи, вимога милосердя
може бути застосована лише до самого себе, від інших
же ми маємо право чекати справедливого ставлення.
Виходить, що справедливість – це моральний обов’язок,
а милосердя – лише необов’язкова властивість і зміст
діяльності людини.
Слід зазначити, що в суспільстві, де діють соціальні
сили з протилежними інтересами, виникає конфлікт в
оцінках милосердя. Адже благодійна допомога може
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ставити потребуючого в помилкове становище, бо
підкреслює його соціальну ущербність. Знову ж,
розуміння сутності милосердя буде різним: адже той,
хто надає цю милосердну допомогу, може мати своє
специфічне уявлення про благо для іншого. У конфлікто
генному соціумі милосердя виявляється «каменем споти
кання», і найбільш благі наміри можуть бути сприйняті
негативно, якщо відсутнє реальне розуміння іншого
індивіда, оцінка його прагнень і морального ідеалу.
Таким чином, милосердя, будучи концептом
культури, має амбівалентну природу, де співвідношення
милосердя і жорстокості змінюється в ході культурно–
історичної динаміки суспільства. Зміст цього концепту
має складну структуру, бо включає в себе як сприйняття
і оцінку людини і суспільства в усіх їх різноманітних
зв’язках на чуттєвому, символічному, інтелектуальному
рівнях, так і «згорнуту» програму практичної діяльності
індивіда. Складність структури концепту милосердя
визначається тим, що він містить у собі в знятому
вигляді сам процес генезису і динаміки даної категорії
культури і, одночасно, різні рівні існування милосердя:
психологічний, соціальний, культурний і т.д. Зазначений
концепт, поряд зі своїм антонімом – «жорстокістю», є
одним з головних елементів у концептосфері будь–якого
суспільства, і саме від нього чималою мірою залежить,
як складаються взаємини між людьми, відносини
між соціокультурними інститутами в будь–якій сфері
суспільного життя.
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Category of mercy in the context of culture
Mercy is considered in the context of culture as a main ethical category. The
role of the latter for the spiritual and humanistic growth of the individual through the
practical realization of it in real life is emphasized. Characterized by the relationship
of mercy and love, attention is paid to the ambivalent character of the category of
charity, its relationship with cruelty. The purpose of the study is to provide theoretical
substantiation of the importance of the category of mercy in the context of culture.
Keywords: morality, mercy, justice, compassion, love, cruelty.
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Синтез мистецтв як фактор актуалізації
культурно–історичного потенціалу
туристичної діяльності
Синтез мистецтв в широкому розумінні – це внутрішній, глибинний,
синтез вмінь, майстерності і творчості. Синтез мистецтв – це також
певний принцип актуалізації культурно–історичного потенціалу туристичної
діяльності. Досвід традиції подорожі в культурі, пов’язаний з прощею,
традицією як міфопоетична єдність людини та шляху, що в туризмі набуває
інших структурних ознак. В статті доводиться, що в туризмі важливо знайти
метафізичні джерела, які пов’язують його з паломництвом, визначити, як вони
презентуються в сучасних технологіях туріндустрії. Актуальність визначення
системи інтерпретації культурології творчості в системі туристичної
діяльності полягає в тому, щоб реконструювати антропологічні, етичні,
естетичні, психологічні реалії синтезу мистецтв щодо інтерпретації туризму
як феномену культуротворчості. Сучасний синтетизм туристичної діяльності
проектує практику прощі, туризму в контекст сучасних мультимедійних
технологій, як і навпаки.
Ключові слова: туристична діяльність, види мистецтв, синтез мистецтв,
проща, міф.

Рефлексія туризму свідчить про те, що туристична
діяльність в її культурному (синтетичному) вимірі
має мати певний тренінг адеквацій реальності в
просторі подорожі. Можна констатувати, що проблема
синтезу мистецтв, зокрема в такій диференційній
діяльності, як туристична, є проблемою ідентичності
людини і іншої людини. Проблема дзеркала, медіації,
проблема ідентичності тих посередників, що допома
гають перевести код бачення в простір всезагальної
культуротворчості як уміння, майстерності, інтерпре
тувати потік інформації як реальність власного «Я».
Дзеркало як певний екран, візуальна та віртуальна
реальність, що формується в контексті туристичної
індустрії, є певний продукт надобразної генерації
(імагінації) інформації. Так, візуальний світ стає
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дзеркалом іншого «Я», побаченого в іншому куль
турному ландшафті, з яким ідентифікує себе людина.
Потрапляючи в простір подорожі, людина починає вже
інакше бачити та сприймати світ. Синтез мистецтва
набуває інструментальної, аранжувальної ролі, яка
характеризується як естетична діяльність, проектний
медіа–синтез, медіа–дизайн.
Проблема культурних вимірів системи туристичної
діяльності вивчалася в роботах З. Баумана, Н. Чорнень
кої, Т. Щепанської та ін. [1; 9; 10], адже мало визначені
філософсько–антропологічні та культурологічні аспекти
формування мистецьких адеквацій туризму.
Мета статті – визначити естетичні особливості
формування арт–практик туристичної діяльності.
Культурологічний вимір синтезу мистецтв в туризмі
полягає в тому, що мистецтво в його конституативних
ознаках як вміння, майстерність і творчість перетво
рюється на поле можливостей самоідентифікації людини
в прості «дзеркала» культури, а цим дзеркалом виступає
подорож. Це свідчить про надзвичайно суттєвий
інструментальний простір туристичної діяльності, який
не можна описати в позакультурних, позамедійних та
позамистецьких рамках. Власне синтез мистецтв дає
можливість визначити сутність висхідних конфігурацій
медіакультури
як
складової
синтезу
мистецтв
туристичної діяльності. Це певна форма детермінації
її сутності і самовизначення. Це форма вільного
вирішення і характеристика комунікативних завдань в
рамках подорожі. Це також вільна форма ідентичності
з іншим простором культури, іншою людиною, де
інший існує як альтер–его «Я», конструкт міфопоетики
шляху людини в просторі її буття, що формується
в чотирьох вимірах: як міфологічна тотожність, за
Х. Ортегга–і–Гассет, тотожність мімітична, за античним
зразком, тотожність ідеальна (трансцендентальна), за
Г. Сковородою і постмодерністська тотожність сучасного
простору культури.
Синтез мистецьких адеквацій культурних практик
туризму можна реконструювати як синтез рефлективних
моделей образу людини, що здійснює самоідентифікацію
шляхом синтезу мистецтв. Проте мистецтво на екрані
туристичної діяльності може бути надзвичайно
різним – це реклама, брендинг, літургія подорожі після
якої людина звертається до всіх своїх «Я», які вона
побачила у контексті модальностей синхронії, синестезії
образності самості, експлікації її сутності в просторі
культурної реальності туристичної діяльності та ін.
Полімодальні структури художнього образу є
підставою будь–якого синтезу мистецтв, а синестезія
є психологічною засадою синтезу як механізм, що
допомагає охарактеризувати сприймання світу не як
почергову зчитку інформації (спочатку зорову, потім
слухову, а потім якусь інакшу – кінетичну, зокрема),
а як синтетичну цілісність. В модальностях образу
подорожі відбувається певне перекодування вербальних,
візуальних, тактильних кінетичних реальностей. Адже
вони завжди розгортаються у вимірах рецепції та
рефлексії туриста: гаптичному, тактильному, зоровому,
аудіальному образах, де екстероцепція – сприйняття
світу на відстані, інтероцепція – зонування внутрішнього
світу глядача, пропріоцепція – визначення гравітаційні
координати свого місцезнаходження у світі – стають
константами утворення цілісності інформації.
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С. Мельшиор–Бонне пише, що в античності дзеркало
мало магічну функцію: «Традиція глибоких роздумів над
природою дзеркала і зображення, що їм породжується,
походить від Платона. До нього відображення для
древніх було живою, сповненою душевного життя
формою, двійником людини, тим, хто, дивлячись із
глибин прозорих вод, заманив до себе Нарциса. Дійсно,
відомий міф можна трактувати як відгомін архаїчних,
первинних вірувань про існування подвійника або
душі, що звертається до людини у конкретний момент,
у певній формі, до речі, етнологія є свідком того, що
в наші дні у народів, що знаходяться на низькій стадії
розвитку (в стані первинної культури), побутують
певні вірування, і прикладів тому дуже багато. Гомер
вважав, що у людини «подвійна сутність»: одна сутність
проявляється у вигляді темної оболонки, яку можна
зустріти на дотик, друга заключається в образі, який не
можна побачити, який звільняє смерть (Одіссея, ХІ, 495,
ХІІ, 222). Нарцис міг повірити в наявність живого єства
у глибині води, свого двійника, або плід його уяви. Що
стосується двійника, то у вірі в його існування немає
нічого дивного або особливого. У фольклорі різних
народів існують подібні легенди.
У Давній Греції побутували уявлення про те,
що дивитися на своє відображення небезпечно, бо
це може викликати смерть, оскільки відображення
здатне спіймати душу людини. Лише на цьому етапі
розвитку Греції, котрий ми називаємо класичним, образ
і відображення не втратили в уявленні давніх греків
своєї містичної сутності і набули великого статусу,
котрий при повторенні відбитку є видом предмета. Поза
тим йшлося про прямий або опосередкований контакт,
древні висунули багато гіпотез відносно образу та його
предметного еквівалента» [5, с. 163–164].
Ми знаходимось в досить складній ситуації
інтерпретації рефлексії самотнього «Я» (Нарциса):
культура Давньої Греції (міфологія доби), культура
бароко (Г. Сковорода) і Х. Ортегга–і–Гассет з його
інтерпретацією Нарциса як примата роду гоменід
допомагають показати, що синтез мистецтв є фено
меном ідентичності або ідентифікації суб’єкта культу
ротворчості, що визначається також й в туристичній
діяльності як продукування художніх цінностей
[7]. Якщо це так, то це тут же викликає цілу низку
питань: як цей синтез відбувається, як його описати,
бо це потребує орієнтуватися на кожну особистість
і інтерпретувати її бачення. Отже, ми можемо лише
моделювати, або реконструювати певний всезагальний
досвід бачення і вбачання Нарциса, сконструйова
ного культурними практиками туристичної діяльності
(рекламою, віртуальним дизайном, логодизайном та
ін.). Варто застосувати кантівський метод транценен
тального запитування: як можливий суб’єкт турис
тичної діяльності сьогодення? Варто з’ясувати, як він
з’являється в світ (феноменологічний метод), як він
виявляє себе, перетворюється в щось інше (діалектич
ний метод).
Пропріоцепція (гравітаційний код сприйняття)
є важливою для людини, що крокує простором в
різних ситуаціях польотів, пересувань сухопутним
та водним транспортом. Образ подорожі завжди
має вісь вертикального самознаходження у світі. Це
гравітаційна вісь, яка завжди в контексті екстероцепції
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та інтероцепції шукає відповідні антропологічні
еквіваленти подорожування в різному середовищі, що
дозволяє людині зрозуміти інший світ культури, інші
ландшафти та дестинації.
Синестезія як певна метафізична засада етичної,
естетичної цілісності художнього образу виникає
на підставі полімодального зчитування інформації в
рецепції психологічного контакту людини з реальністю.
Можна сказати, що синестезія працює не лише у вимірі
психічних процесів, але культивується, більше того,
утворюється як певний художній аналог. Так, можна
говорити про мистецькі синестезії: зорові, слухові,
живописні та ін. Ті кольори, які прийшли з екранного
світу, є занадто штучними, негармонійними, але
вони корелюють з кольорами стриманих і достатньо
коректних образів ландшафту природної ойкумени
подорожі. Згодом на екрані ТБ ми сприймаємо образи
подорожі в штучному кольоровому середовищі і
звикаємо до форсованого кольору рекламних проспектів
та роликів.
Навіть кольорова гамма спонукає до інтерпретації
образних реалій подорожі, які формуються у просторі
культури як досить складна реальність. О. Лосєв
приділяв увагу метафориці образу та кольору в
культурі, зокрема в літературі. Він визначає такі градації
образності: аніконічний образ, позбавлений образності
взагалі (приклад – підошва гори), образ–емблема, образ–
метафора, образ–символ і образ–міф [4]. Образ–міф як
єдність людини і всесвіту є надзвичайно синтетичною,
завершальною фазою образності, де відбувається
повна тотожність з екранним, візуальним, віртуальним
комунікантом. Така реальність раніше належала
міфопоетичній традиції дороги з її ритуалом уходження,
зустрічі на шляху з святими, тваринами, а зараз
формується в медіа–реальності, просторі споглядання,
інтеракції.
Ю. Легенький пише про культурологічну синестезію,
вивчаючи систему побудови образу в зображенні
Давнього Єгипту: «Ligare як зв’язок проекцій є певна
конвенція, домовленість адеквації зображувальних
практик, що має феноменологічно закріпитися як певна
синестезія – певний моторний комплекс внутрішнього
обертання об’єкта на екрані психіки. Отже, відбувається
полімодальна зчитка інформації, де візуальні опції
(проекції) корелюють з їх внутрішнім обертанням
навколо умовної осі самостояння людини в світі,
навколо тої вертикальної партитури орнаментального
дискурсу, що має синестезійно–імперативний характер»
[3, c. 46].
Із збільшенням технологічних можливостей, транс
формації видова туризм перетворюється на глобальний
екзерсис поведінки та діяльності, де панує конформізм
як система норм соціальної регламентації, що зберігають
давні коди подорожування. Туризм використовує
весь ареал регенерацій можливостей міфопоетики
дороги та є ретро–архаїзуючим принципом здійснення
культурних кодів. Спілкування в подорожі, на дорозі має
архетиповий характер. М. Хренов відмічає: «Потреба
в спілкуванні має конкретно–історичний характер,
який весь час співвідноситься з певними соціальними
реаліями, що склалися в необхідні форми комунікації,
регулюються нормами загальної поведінки і моралі.
Виходячи з історичної еволюції видовищ, можна
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проаналізувати ситуацію, коли у відношеннях між
художнім переживанням і потребою в колективному
контакті, що визначає художнє переживання, індиві
дуалізуються процеси сприйняття і коли таким
провідним елементом стає видовище» [8, с. 44].
Архетип дороги і все те, що пов’язане з дорогою,
як і сам інформаційно–комунікативний потік втяг
нення в подорож, є настільки генералізоованим і
настільки мистецько орієнтованим на гурт, що будь–
які індивідуалістичні форми тут не є можливими.
Синтез мистецтв в туризмі відбувається як певні засоби
ідентифікації, міфологізації, здійснення символічних
переутворень і водночас своєрідні алюзій з балаганом,
видовом, з всіма формами, що сформувалися на початку
ХХ століття. Це кабаре, кафе, естрада, льохи, паби та ін.
Зрештою, синтез мистецтв туристичної діяльності
реанімує
простір
етнокультури,
який
піддався
девальвації і був усунутий з реального життя наприкінці
ХІХ століття. Можна говорити, що туризм з, одного
боку, відіграє роль релаксації емоцій і можливостей,
що набули утиснення в культури, сприяє пошуку
гармонізаційних зон, певних дестинації культури,
а, з іншого – більш драматично, навіть театрально
реалізує естетичні горизонти масового гурту, масової
поведінки, які формуються в просторі посттрадиційного
суспільства, просторі урбанізованого фольклору. Так,
виникає своєрідний баланс егалітарних тенденцій та
вишуканого елітаризму, позначений масовою рецепцією,
що приходить в культуру на початку ХХ століття.
Надзвичайно важливо визначити маркери меж
модифікації культури верху та низу, треш–культури
та гламур–культури, а також зазначити архетипи
міфологічної архітепічної свідомості, які формуються
в тих формах діяльності, які здійснюють власне
туристичну діяльність. Цей аспект свідчить про те, що
світ видовища, світ гуртової ідентифікації в просторі
спільних бажань і спонук призводить до певного
ритуалу формування туристичної ідентичності. Так, вже
в балагані відтворюються ті певні форми модифікації
публічного «Я», які на низовому рівні потім приходять у
простір кінематографу, фото, простір всіх інших засобів
візуальної комунікації, бо саме тут вони набувають
легітимності загальних гуртових форм майдану, вулиці,
підземного переходу тощо. Цю загальну гуртову форму
спілкування підхоплює туризм.
Туризм не уникає комунікацій фото, комунікацій
кінематографу, як не може уникнути гуртових форм
реальності майданного простору, самоідентичності
людини, що пов’язана з рецепцією масової публіки,
стає певним горизонтом масмедійної ідентичності
фольклорного зразка. Втім, потрібно зазначити, що
цей фольклор був вже урбанізованим. Це балаганний
фольклор великих міст, він вже зовсім не той, що
формувався в селищах. Туризм поєднує всі типи
ландшафтів культури, всі форми фольклору, формує
свій особливий наратив дороги. Варто звернутися до
сучасної «енциклопедії автостопу», щоб побачити,
наскільки сучасна подорож наслідує фольклорні традиції
мандрів вільного духу [2].
Тобто ми підходимо до досить нетривіальної ситуації
осмислення того, що синтез мистецтв в туризмі як
аналог площі поєднує в собі тенденції естради, феєрії
лялькового театру, вертепу і, зрештою, балагану. Всі ці
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жанри в різних контекстах відображуються в формах
культурних практик туристичної діяльності. Синтез
мистецтв у контексті туристичної діяльності стає більш
помітним лише зараз із зростанням індустрії візуалізації,
презентації, імагінації реальності. Суміжні мистецьки
форми адеквацій культурних практик інституалізуються
і надзвичайно гостро презентуються як надреальність
тотального видива подорожі. Також виникають певні
низові форми сакрального, форми сакралізації реаль
ності в туризмі як розуміння його у вигляді прощі, так
і в утворенні новітніх ритуалів дороги, коли туристи
виходять з авто, поклоняються пам’ятним знакам
недавніх військових жертв та ін. Образ прощі виникає
перед людиною як вимір абсолюту, образ святості в
буденному житті.
Отже, можна сказати, що з процесу колективної
події, події гуртового дійства туризму виходу немає.
Це міф, це міфодизайн, в якому синтез мистецтв
здійснюється архаїчними формами глибинного гурто
вого дійства. Це видовище, яке апелює до глибинних
соціальних типів ідентичності «Я» і «Ти», де людина
може «випустити пар» тільки тому, що вона ідентифікує
себе з іншою людиною. Ця ідентифікація відбувається
на підставах архаїчних засобів формування, що
є надцінністю культури. Тому синтез мистецтв в
туризмі стає провідним типом легітимації публічного
спілкування як арт–феномен.
Якщо порівнювати синтез мистецтв, який відбу
вається у просторі медіа–технологій, то туризм,
звичайно, близький до естради. Так, в ярмарках,
садибах, парках, кафе відбувалась та легітимація
ідентичності, що так чи інакше спиралася на публіч
ність, на реальність синтезу мистецтв. Простір
театральних конфігурацій арт–діяльності рекламіста,
дизайнера визначаються в туризмі як своєрідна
театрологія подорожі, адже не наявно, а імпліцитно.
Театралогія туризму формується паралельно з театроло
гією естрадних форматів, шоу–бізнесу, форматів полі
тичних, музейних, архівних та виставкових презентацій.
Тобто можна стверджувати, що відбувається
взаємовплив мистецтв, арт–практик на метахудожньому
та на метакультурному рівнях, що здійснюється не лише
як внутрішній симбіоз в межах туристичної агенції, а
як синтез на межі культурних та мистецьких адеквацій,
де відомі пісні, образи приходять в формат туристичних
акцій і, навпаки, власне мандри, образ дороги стають
певним полісценічним та синтетичним образом естради,
шоу.
Реалії видива, публічності можна позначити як
далекі і неспівмірні, адже можна побачити їх тоталь
ність в контексті глобалізаційних проблем сучасної
культури. Так, ТБ–синтез, шоу і весь контекст видовища,
пов’язаний з ТБ–індустрією, звичайно, впливає на світ
туристичного бізнесу. Сучасний туристичний бізнес є не
лише подорожуванням, а й ТБ–реальність, і тому туризм
так чи інакше формується в рамках ТБ–шоу. Якщо
говорити про шоу як сучасну тотальность екранних
видовищних форм, то це генералізоване видовище,
показ, одна із форм артизації реальності, своєрідний
спектакль, театралізоване явище, яке супроводжує
всі телевізійні, естрадні реалії. Втім, шоу в рамках
туристичного бізнесу – це окрема реальність, пов’язана
з візуальною презентацією подорожі, рекламою та ін.,
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що виходить на поверхню в тих культурних артефактах,
які презентують туракцію в просторі архітектури,
ландшафті, на дорозі та ін.
Синтез мистецтв стає одним із модифікаторів
метакультурного та метахудожнього виміру туристичної
індустрії, яка корелює з ТБ–індустрією, медіа–
індустрією, з естрадною індустрією, шоу–бізнесом.
Адже це далекі і близькі контексти видива, які так чи
інакше визначають мас–медійний контекст подоро
жування як аналог людського життя в цілому.
Отже, на перше місце виходить віртуальний синтез
як медіа–проект, що формується в рамках подорожей, а
це той узагальнюючий образ, коли реальність virtus стає
магічним медіа–подвійником подорожі. Синкретичний
та міфологічний тип імагінації віртуальної реальності
перетворює віртуальне подорожування на більш
концентрований та зрежисований турпродукт. Реальність
подорожі формується як бажаний та очікуваний образ,
як самообраз бажання, що здійснюється тут і зараз, на
відміну від інших образів подорожі, де людина може
сприймати образ зовсім інакше.
Таке визначення віртуальної реальності згенеро
ваного простору і часу свідчить про те, що віртуальна
реальність відбувається скрізь, не лише завдяки
екрану. Так, в контексті турподорожей теж формується
згенерований рекламою і багатьма факторами програ
мування бачення артефакт. Адже є дві константи
віртуальної реальності: віртуал і консетуал. Віртуал –
це той самообраз, що гармонізує відношення людини і
світу, консетуал, навпаки, свідчить про дискомфорт [6].
Самообраз як місток ідентичність людини із бажанням та
розумінням всього побаченого у світі virtus, як ідентична
адеквація надціннісного стану в процесі споглядання
свідчить про те, що техногенний простір, який
нищить цей стан, виводить за межу бажаної гармонії.
Дихотомічность віртуальної реальності є важли
вою для розуміння продукування культурно–історич
ного потенціалу подорожі, який здійснюється засобами
ідентичності людини і світу, засобами продукування
мистецького образу як самообразу, що є привабливим і
призводить до осягнення гармонії людини і світу.
Висновки. Світ подорожі є в певній мірі віртуальним.
Віртуальним не в суто вузьких рамках екранної
реальності, а як бажаний проект, що накладається на
бачення людини, на її аудіо–візуальний простір, який
створює імагінативний вимір реальності. Все це так
чи інакше відповідає абсолюту візуальної реальності
(імагінативному абсолюту), що формується в рамках
віртуальності подорожування. Втім, весь цей контекст не
може бути натуралізованим, не може бути зазначеним як
вузько локальний простір власне цієї подорожі, навпаки,
він є архетиповим, культурним, орієнтується на площу,
на майдан, на артефакти етнокультури, фольклор, на все
те, що генерує в собі синтез мистецтв.
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Synthesis of arts is a factor in the actualization of the cultural
and historical potential of tourism
Synthesis of arts in the wide understanding – is internal, deep synthesis of
abilities, trade and work. The synthesis of arts – it certain principle of actualization
of cultural and historical potential of tourist activity also. Experience of tradition of
trip is in a culture, related to pilgrimage, by tradition asmythological unity of man and
way, that acquires other structural signs in tourism. In tourism it is important to find
metaphysical sources that bind him to the pilgrimage, define how they are presented
in modern technologies of industry. Actuality of determination of the interpretation
of culturolody of work in the system of tourist activity consis in tourism is in that
to reconstruct anthropological, ethic, aesthetic, psychological realities of synthesis
of arts in relation to interpretation of tourism as phenomenon of culture creation.
Modern synthetism of tourist activity designs practice of pilgrimage, tourism in the
context of modern multimedia technologies, as well as vice versa.
Keywords: tourist activity, types of arts, synthesis of arts, pilgrimage, myth.
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Діалектика толерантності і любові
в людському бутті
Проаналізовано взаємозв’язок толерантності й любові в людському
бутті. Виявлено, що любов завжди включає в себе толерантність. Доведено,
що толерантність і любов виконують функцію гармонізації відносин в
людському бутті і націлені на об’єднання суспільства в цілому. Розглянуто
ідею толерантності як пошуку шляхів до плідного розвитку людських відносин
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і пов’язану з нею ідею любові як вищого прояву толерантності, рушійну та
об’єднуючу силу в людському бутті.
Ключові слова: феномен, толерантність, любов, людське буття,
гармонізація, прояв, суспільство, відносини, рушійна сила.

Проблема зв’язку толерантності та любові є клю
човою не тільки в психології, філософії, а й у філо
софській антропології. Любов і толерантність, знахо
дячись в центрі життєвих потреб і інтересів людини,
набувають особливої актуальності в наш час, коли світ
став різноманітним, глобалізованим. Сучасна людина
зіткнулась з різними культурами, релігіями, традиціями,
звичаями. Їх відмінності впливають на характер
відносин з індивідами, соціальними групами та можуть
призводити до виникнення непорозуміння або конфлікту
і, навіть, ксенофобії. Людина вступила в складну
систему зв’язків, які повинні базуватися на відповідних
принципах, вимагаючи певної життєвої поведінки. Тому
ми звернулись до понять толерантності і любові, бо
саме вони є основою формування відносин між людьми,
соціальними групами в усьому суспільстві. Любов як
унікальна об’єднуюча сила, яка закладена в людській
природі, повинна стати внутрішнім вектором поведінки
людини, а толерантність – стратегією і тактикою
міжособистісних та суспільних відносин в світі.
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що
багато вчених приділяли увагу дослідженню феноменів
толерантності та любові. Толерантність розглядалась
з різних точок зору. Серед вчених, які займались
вивченням проблеми толерантності та розглядали її як
тактовність, вбачали в ній згоду в спілкуванні,
безконфліктність, можна назвати таких: О. Безпалько,
Р. Валітова, Ю. Василькова, В. Жанкелевич, В. Золо
тухіна, А. Мудрик, О. Сухомлинську, С. Швачко. Вив
ченню толерантності у сучасному глобальному світі
присвячені роботи таких вчених: М. Мчедлова і
В. Шаліна. Слід зазначити, що науковці М. Бахтин,
М. Бердяєв досліджували толерантність як процес
комунікації. Зокрема, М. Бердяєв наголошував на
присутності толерантності та любові під час спілку
вання, підкреслюючи, що толерантність проявляється
як ввічливість в комунікації, а духовна любов є ви
щим проявом взаємовідносин. Ґрунтовними є роботи
Б. Анан’єва, О. Асмолова в дослідженні процесу форму
вання комунікативної толерантності. Толерантність як
складову культури свідомості розглядають О. Асмолов,
А. Кондаков. Вчені Л. Аза, Л. Головатий, Б. Євнух,
В. Зорько, О. Майборода, В. Мухтерем, Л. Орбан–
Лембрик, А. Петрицький, Т. Сенюшкіна. Соціально–
психологічні аспекти толерантності ілюструються у
наукових працях О. Асмолова, Г. Бардієр, І. Гріншпуна,
О. Клєпцової, Л. Солдатової, Л. Шайгеровою
Л. Асейкіної, Л. Мітіної.
Щодо проблеми любові, її також досліджували
в різних напрямах. Вчені О. Абрамов, В. Бичков,
І. Нарський, П. Русло, О. Страхов розглядали любов
в соціально–філософському контексті. Р. Апресян,
А. Гусейнов, Т. Кузьміна, Ю. Рюриков присвятили
свої дослідження етиці любові. Вчені Ф. Альбероні,
Г. Мадін’є, М. Гартман, Е. Левінас, П. Рікер, М. Шелер
вивчали любов як феномен людського буття. Серед
вчених, які зробили великий внесок в дослідженні
феномена любові, слід відзначити українських вчених
П. Гуревича, В. Даренського, В. Жулай, С. Крилову,
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П. Саух, Н. Хамітова, В. Шинкарука та інших зарубіж
них вчених – Р. Апресяна, М. Бердяєва, С. К’єркегора,
О. Лоуена, Ж. П. Сартра, В. Солов’йова, Р. Стернберга,
Е. Фромма, З. Фрейда, М. Шелера.
Мета статті – проаналізувати діалектику толе
рантності і любові в людському бутті.
Перед тим, як розглядати поняття толерантності та
любові в їх взаємодії, необхідно дати їм визначення.
Дуже вдале, на нашу думку, дають визначення толе
рантності українські вчені–філософи Н. Хамітов та
С. Крилова у словнику «Етика та естетика», вказуючи
на те, що толерантність є «здатність людини вступати
з іншою людиною в плідну комунікацію на основі
поваги до її своєрідності та свободи» [1, с. 201]. Для
визначення любові звернемось до роботи Е. Фромма
«Душа людини. Її здатність до добра і зла», в якій
вчений зазначає, що «любов є зв’язок, збереження
цілісності особистості, її індивідуальності. Любов –
це дієва сила в людині, сила, яка руйнує перешкоду
між людиною та її спів–братами, сила, яка об’єднує її
з іншими; любов допомагає людині подолати почуття
самотності та відчуження і разом з тим дозволяє їй
залишатись собою, зберігаючи свою цілісність» [2,
с. 121]. Любов – це відчуття повноти особистісного
буття та переживання цілісності в поєднанні з іншою
особистістю, «миром і абсолютом». Толерантність –
є основою любові. Без толерантного відношення не
може бути любові, а без любові – толерантності. Вони
йдуть поруч: доповнюють одна одну та складають
цілісність в бутті: «Лише толерантна людина може
дочекатись істинної відповіді від іншої людини, адже
вона утворює спів–буття, як глибино спільне буття –
результат екзистенційної, внутрішньої комунікації [1,
с. 201–202]. Любов як вищий прояв толерантності
збагачує особистість, сприяє її розвитку. Доречно тут
навести слова американського вченого М. С. Пека:
«Тільки при істинній любові розширюються кордони
нашого Я і такими залишаються назавжди» [3, с. 219].
Любов виступає як плідна, конструктивна взаємодія,
яка націлена як на актуалізацію того, хто одержує, так і
того, хто віддає, зберігаючи кожного індивідуальністю.
Е. Фромм наголошує, що природа людини розкривається
у здатності любити. Любов, як і справжня комунікація,
розкривається у толерантності і відкритості, що
проявляються в акті давання та сприйняття потреб
іншого. Вчений робить висновок: «Любов припускає у
двох людей реакцію саме на невиражені потреби… Є
тільки один доказ наявності любові: глибина відносин,
життєвість і сила кожного з люблячих: це плід, за яким
упізнається любов» [2, с. 54].
Далі хотілося б розглянути зв’язок феномену
толерантності з любов’ю, аналізуючи види любові, які
пропонує Е. Фромм у своїй роботі «Мистецтво любити».
Вчений порівнює любов з мистецтвом. Він вважає, що
як і мистецтво, любов складається з теорії та практики.
Погоджуючись з думкою Е. Фромма, це стосується і
толерантності, яка є мистецтвом, яку потрібно розвивати
і навчатись на практиці.
Один із видів любові, який розглядає Е Фромм, – це
братерська любов, що є вищим проявом толерантності.
Тільки та людина, яка змогла полюбити себе, здатна на
любов до Іншого. Братерська любов є фундаментом,
на якому тримаються і інші вияви любові. Це дійсно
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толерантна любов, в її основі лежить доброзичливе
ставлення до ближнього, яким би він не був. Перш
за все тому, що це людина з такими ж цінностями,
які є у тебе, незалежно від того, де вона живе, які у
неї здібності, наскільки вона талановита, який у неї
матеріальний статок. Е. Фромм пише, що в «основі
братерської любові досягається переживання з’єднання з
усіма людьми, людської солідарності, людської єдності.
В основі братерської любові лежить переживання того,
що ми всі – єдине. Різниця в розумових здібностях
зневажливо мала в порівнянні зі спільністю людської
суті, однаково властивій всім людям» [2, с. 135].
Братерська любов розкриває всю суть толерантності,
адже вона проявляється не тільки до батьків, дітей чи
родичів, вона передбачає любов до людини взагалі як
до homo sapiens, яка ґрунтується на безкорисливості, не
ставить перед собою прагматичні цілі. Е. Фромм пише:
«І тільки в любові до тих, хто не служить ніякій цілі,
любов починає розкриватись» [2, с. 135].
Тепер звернемось до материнської любові, проявом
якої передусім є піклування. Е. Фромм пише: «любов
є діяльна заклопотаність, зацікавленість в житті і благо
получчі того, кого ми любимо» [2, с. 124]. Материнська
любов є такою, яку вперше відчуває людина, на
яку ніщо не може вплинути, що порівнюється з
блаженством, покоєм, з любов’ю, яку не потрібно
заслуговувати, вона є природною. Така любов допомагає
людині пізнавати світ у всьому його різноманітті. Ця
любов не може бути без толерантності, – толерантності,
що націлює на гармонію зі світом, на любов до життя.
Материнська любов не є плідною без толерантності,
вона егоїстична. Толерантність не дає розвиватись
егоїзму, вона сприяє вдосконаленню особистості, навчає
поваги до людини, цінуванню її свободи. Материнська
любов є той фундамент, на якому породжується і
будується власна любов дитини, яка з егоцентричного
почуття переростає в любов, коли особистість
усвідомлює, що любити та бути коханими є однаково
важливим, і це є визволенням від ізоляції, це нове
почуття єднання в бутті.
Враховуючи, що толерантність проявляється не лише
в материнській любові, але і в батьківській, розглянемо
батьківську любов, яка, як і материнська любов, складає
основу родинної толерантної любові.
Батьківська любов є іншою. Якщо материнська
любов є природною, то батьківська любов є прагма
тичною, вона має розумний, практичний характер.
Певною мірою це любов повчальна. Своєю любов’ю
батько навчає дитину пізнавати людське буття,
намагається через любов продовжити свої наміри та
втілити свої ідеї на вищому рівні, ніж він сам досягнув.
Батьківську любов необхідно заслуговувати. Батько
відноситься доброзичливо, якщо дитина поводить себе
так, як бажає він, виправдовує його очікування: «я
люблю тебе, тому що ти виправдовуєш мої сподівання,
мої надії, тому, що ти схожий на мене» [2, c. 132].
Батьківська любов, хоча й залежить від зовнішніх
проявів поведінки дитини, вона є завжди толерантною,
націленою на взаєморозуміння, на гармонізацію
відносин з дитиною.
Продовжуючи аналіз діалектики толерантності і
любові, доречним є звернення до еротичної любові.
Еротична любов, за висловом Е. Фромма, є винятковою.
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«Еротична любов виняткова, це любов до всього
людства, до всього живого в особі однієї людини» [2,
с. 139]. Кожна людина являє собою індивідуальність.
Головне в любові, що дві індивідуальності з’єднуються
в одне ціле, яке не заперечує, а підсилює неповторність,
унікальність кожного з них. «Ми все – Одне, і тим
більше кожний з нас – неповторна, унікальна сутність»
[2, с. 139]. Еротична любов є щось більш відкрите
та універсальне, ніж любов до себе. Однак вона може
виникати лише на основі любові до себе. Людина,
яка не відчула любові до себе, не здатна до такого
особистісного напруження, як любов до іншого. Як
зазначає український науковець С. Крилова: «В вищих
своїх проявах еротична любов є зрілою любов’ю та
виступає як любов–цілісність, або любов–андрогінізм»
[4, с. 30]. В цьому випадку еротична любов є проявом
зрілої толерантності. Справжньої еротичної любові
без зрілої толерантності немає, – тієї толерантності,
що супроводжується щирістю, відвертістю, глибинним
розумінням як своєї суті, так і суті іншої людини,
залишаючись собою, зберігаючи свою цілісність.
Завдяки толерантним відносинам в еротичній любові,
людина залишається індивідуальністю, збагачуючись
духовно та стимулюючи особистісне зростання, як своє,
так і Іншого. Дуже вдало, на нашу думку, уточнюють це
твердження слова іспанського філософа Хосе Ортеги–і–
Гассета: «Іншого любиш рівно стільки, скільки
залишаєшся собою, намагаєшся стати іншим, злитися
з його існуванням, наяву відчуваючи нероздільність,
єдність буття іншого [5, с. 407]. Еротична любов
як співтворча цілісність двох є необхідним етапом
розвитку людини, яка веде до справжньої любові–
агапе – любові до ближніх, країн, світу, всього сущого.
О. Ф. Лосєв писав, що «істинний ерос... з’єднує
спочатку дві душі, а потім все людство для всесвітньої
єдності...» [6, с. 207].
А тепер розглянемо феномен толерантністі в такому
прояві любові, як любов до себе, яка є основою любові
до ближнього. Любов до себе є любов’ю–благодійником
як до себе, так і до ближнього, вона пов’язана з
любов’ю до всіх інших. Любити себе по–справжньому –
це найвищий прояв любові. Ця любов є зріла, де людина
проявляє толерантність до себе та оточуючих. Це
любов, яка є «проявом плідного начала; вона передбачає
піклування, повагу, відповідальність і знання... це
активне бажання розвитку і щастя люблячій людині» [2,
с. 141]. Еріх Фромм наводить слова Мейстера Екхарта:
«Якщо ти любиш себе, ти любиш кожного іншого так
само, як і себе. Якщо ж ти любиш іншого менше, ніж
себе, то тобі не вдається любити себе по–справжньому,
але якщо ти любиш всіх в рівній мірі, включаючи і
себе, ти любиш їх як одну особистість, а ця особистість
і є Бог, і людина. Отже, величний і праведний той,
хто, люблячи себе, любить також усіх інших» [2,
с. 143]. Перш за все, толерантність є проявом любові
до себе. Тільки навчившись любити себе, ти зможеш
бути толерантним до Іншого і, врешті, любити Іншого.
«Люби свого ближнього, як самого себе» (Матв. 22:39).
В ній вбачається плідний прояв взаємодії з ближнім на
основі поваги, розуміння, відповідальності та бажання
добра.
Справжня любов до себе є повною протилежністю
егоїзму. Егоїст не здатний любити, бо цілком
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зосереджений на собі, на своїй особистості, є рабом
самого себе, толерантного прояву до інших не проявляє,
зацікавлений тільки в тому, щоб отримувати, а не
давати. Для нього моральна норма «краще давати, ніж
отримувати» означає «краще терпіти позбавлення, ніж
відчувати радість» [2, с. 122]. Ось чому не егоїстична,
а правдива любов спричиняє велику зміну в людині,
робить її толерантною до кожного, збагачує відносини,
розкриває її цінності та робить здатною до виконання
різних видів добра.
На завершення аналізу зв’язку толерантності та
любові виникає необхідність розглянути любов до Бога,
що за визначенням турецького вченого М. Фетхуллаха
Гюлена є «основа всього сущого, найчистіше джерело
всіх проявів любові на світі» [6, с. 37].
Любов до Бога, як і до всіх інших, виникає в
необхідності подолання відчуження та досягненні
єднання. Любов до Бога є дія–переживання єдності
з Богом, яка проходить етапи розвитку. Дуже вдало,
на нашу думку, показана любов до Бога у Е. Фромма.
Проводячи паралель між любов’ю до Бога та любов’ю
до батьків, вчений показує еволюцію від незрілої до
зрілої любові до Бога. Початок любові зароджується
тоді, коли дитина відчуває материнську любов,
яка допомагає їй пізнавати людське буття. Пізніше
додається прояв батьківської любові, яка дитину
націлює, керує нею в світі. В кінцевому результаті,
коли дитина стає зрілою, коли вже актуалізувалась і
материнська, і батьківська любов, яка є як теоретичною,
так і практичною основою, вона здатна вже до зрілої
любові до Бога. «Від початкової любові до Бога як
безпорадної прихильності до Богині–Матері, через
слухняну прихильність до Бога–Отця – до стану
зрілості, коли Бог перестає бути зовнішньою силою,
коли людина проникає принципами любові, коли
вона стає єдиною з Богом» [2, с. 152]. Е. Фромм
робить висновок, що любов до Бога і батьків
відділити не можливо, акцентуючи увагу на тому,
що «природа любові до Бога відповідає природі
любові до людини» [2, с. 152]. В давньогрецькій
культурі ця любов отримала назву «агапе», любов, яка
спрямована на віддавання, дарування без розрахунків.
Любов (грец. agape, в значені глибокого духовного
милосердя, доброти, співчуття) – вона є найближчим
до толерантності та найвищим її проявом. Це любов,
яка творить добро, перемагає зло, лікує та втішає.
Толерантність в любові до Бога не дає їй можливості
призвести до релігійного фанатизму, що породжує
глибинну соціальну ворожнечу, сприяє можливості
взаєморозуміння, веде до соціального партнерства, на
основі чого існує відкрите, демократичне суспільство.
Любов дозволяє будувати кращий світ, гуманізує
міжлюдські стосунки, піднімає їх на вищий рівень,
вшановує гідність кожної людини. Така любов несе мир
з собою. Той, хто любить, перебуває в стані благодаті,
миру душі, не провокує негативних конфліктів між
людьми та є прикладом толерантного ставлення до
всіх.
Таким чином, розглянувши феномени толерантності
та любові і їх діалектичний зв’язок в різних видах
та проявах, ми можемо зробити висновок, що основу
людського буття складають саме толерантність та любов
у своїй єдності та цілісності.
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Любов є джерелом натхнення, це здатність розуміти
та пробачати. Толерантність – здатність приймати
свободу людини та її розвиток. У своїй єдності толе
рантність і любов виконують функцію гармонізації
відносин в людському бутті і націлені на об’єднання
суспільства в цілому.
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Dialectics of tolerance and love in human being
Interconnection and interaction of tolerance and love in human being were
analyzed in the article. It was found that tolerance with its manifestation was always
present in love to varying degree. It was proved that tolerance and love performed
the function of harmonozation of relations in human being and their aim was to unite
the society and mankind as a whole. The idea of tolerance is considered as a search
for ways to profitable development of human relations and the associated idea of love
as the highest manifestation of tolerance which is motive and uniting force in human
being.
Keywords: phenomenon, tolerance, love, human being, harmonozation,
manifestation, societу, relations, motive force.
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Справедливість як світоглядна проблема
нормативної теорії
Уперше справедливість як результат раціонального дискурсу, що
закріплений у суспільному договорі, з’явилась в епоху Нового часу, коли було
започатковано низку концептуальних підходів до справедливості, до причинно–
наслідкових зв’язків її виникнення і відтворення в процесі індивідуальної і
суспільної життєдіяльності. Відтоді триває безперервний пошук принципів
справедливості – тих змістовних основ, які мали б трансісторичний і
водночас конкретно–історичний регулятивний статус. Втім, значних успіхів
на цьому шляху не досягнуто: ми продовжуємо жити в умовах конкуруючих
концепцій справедливості, а відмінності соціокультурних позицій (здебільшого
стереотипних уявлень) не дають змоги розв’язати клубок протиріч між ними в
раціональний спосіб, який виявився б конвенційно узгодженим, прийнятним для
абсолютної більшості. Відсутність консенсусних норм стає на заваді набуттю
тим чи іншим концептуальним напрямом справедливості імперативного
статусу на рівні як нормативної наукової теорії, так і реальної суспільної
життєдіяльності.
Ключові слова: справедливість, раціональний дискурс, суспільний договір,
концептуальний підхід, причинно–наслідкові зв’язки, консенсусні норми,
конвенційна узгодженість, нормативна теорія.

Теоретико–методологічні підходи до дослідження
справедливості істотно утруднені передовсім із тієї
причини, що проблема справедливості надзвичайно
поліаспектна, а тому належить до когорти трансдис
циплінарних і міжкультурних. Питання справедливості
розглядаються в зв’язку із суперечливими тенденціями
етичного, юридичного та економічного характеру, а
також у контексті соціально–політичних перетворень,
модернізації, глобалізації тощо. Крім того, треба мати на
увазі істотну зумовленість уявлень про справедливість
соціокультурною дійсністю. І справа не стільки в
самих регламентних вимогах соціокультурної сфери,
скільки в багатоманітності соціокультурних полів і
в їх значною мірою парадигмальній несумісності,
в результаті чого досягнення мети консенсусної чи
конвенційної погодженості хоча б базових положень
теорії справедливості набуває відверто ілюзійних ознак.
Справедливість як світоглядна проблема тісно коре
лює з методологією гуманітарних наук, яку збагатили
представники «філософії життя», феноменології та
екзистенціалізму: А. Бергсон, Е. Гуссерль, М. Мерло–
Понті, X. Ортега–і–Гассет, С. Франк, М. Гайдеґґер,
Г. Шпет, А. Шютц, К. Ясперс. Класичну рефлексію
методів наукового гуманітарного знання, актів розу
міння й інтерпретації продемонстрували представники
герменевтики та діалогічного філософії: Ф. Шлейєр
махер, М. Бубер, М. Бахтін, Г.–Г. Гадамер, Ю. Лотман,
П. Рікер.
«Лінгвістичний поворот» рубежу XIX – XX століть
призвів до підвищеної уваги філософії і науки до
ролі мови і мовних практик. Дослідженням форм
текстового і культурного смислопокладання на різних
етапах розвитку гуманітарної думки займалися Р. Барт,
Л. Вітгенштейн, Л. Виготський, A. Потебня, Б. Рассел,
Е. Сепір, Ф. де Соссюр, Р. Якобсон. «Наративна філ
ософія» поглибила розуміння низки мовних феноменів –
метафори, риторики, інтертекстуальності. Основна увага
була приділена правилам гуманітарного дискурсу, а
також впливу текстуальності культури на методологію
гуманітарних наук.
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Значущу роль у розвитку методології гуманітарного
дослідження відіграв структурно–функціональний під
хід. Проблемами збереження «суб’єктної» дистанції»
і «культурного перекладу» досліджуваних форм і про
цесів займалися К. Гірц, К. Леві–Брюль, Б. Малиновсь
кий, М. Мід, К. Леві–Строс, В. Пропп.
Представники постмодерністської парадигми в
особі Р. Барта, Ж. Дельоза, Ж. Дерріди, Ю. Крістевої,
Ж. Лакана, Ж.–Ф. Ліотара, М. Фуко виявили некла
сичність сучасних гуманітарних дисциплін, позначили
проблематичність істини (сенсу) загалом і в контексті
різних аспектів справедливості зокрема.
Як аргументовано проілюстрував Томас Гоббс,
уявлення про світ фактично керують світом (принаймні,
тією його частиною, яка знаходиться в діапазоні
нашої досяжності). Такі уявлення значною мірою
формуються під впливом справедливості, ієрархії її
аксіологічних, етичних та деонтологічних координат.
Разом з тим світогляд, еволюціонуючи під впливом
багатьох чинників, здійснює зворотний вплив на образ
справедливості на рівні індивідуальної і суспільної
свідомості.
Еріх Фромм привернув увагу до необхідності
формування ефективного світогляду – тієї картини світу,
котра виявиться надійним герменевтичним інструментом
у процесі життєдіяльності: «Кожен, хто не зміг досягти
зрілості й цільності, той страждає певним різновидом
неврозу. Цей індивід уже не може «просто жити», бути
байдужим до своєї невдачі, вдовольнятися лише тим,
щоб їсти, пити, отримувати сексуальне задоволення
та виконувати якусь роботу. Якщо в нього нема
справжньої картини світу і свого місця в ньому, то він
створює ілюзорну картину світу» [5, c. 32].
Тут варто зробити ремарку: навіть якщо індивід
і сформував «справжню картину світу», а також
знайшов «своє місце», все–таки світ не є статичним,
тому й адекватне світові місце індивіда не повинно
бути жорстко фіксованим. Як наслідок – людина
знову–таки не може «просто жити»: вона перебуває у
перманентному критичному й самокритичному пошуку
новітньої адекватності й автентичності, котра, подібно
до посмішки Чеширського кота, щоразу вислизає з
рефлексійних обіймів і намірів індивіда редукувати її
до чогось унормованого й передбачуваного. Чи називати
неврозом такий стан пошуку автентичної картини світу
і відповідності себе їй – питання спірне. Якщо для
соціально–психологічної сфери знань тут є підстава
для дискусії, то для соціально–філософської теорії
все очевидно: нормою (а тим більше – еталоном) має
вважатися не світоглядна статичність, індиферентність
і неповноцінність, а пошук оптимальної моделі
світосприйняття і соціалізації. Чи буде це називатися
неврозом – з точку зору соціальної теорії є аспектом
неістотним [9, c. 215–216].
Інтерперсональні зв’язки в суспільстві не можуть
ґрунтуватися на понятті єдиного «блага», яке поділялося
б усіма. Солідарність членів суспільства базується не на
спільній орієнтації на субстанційні цінності, з якими всі
погоджуються, а на спільних обов’язках перед ідеєю,
що тільки ті принципи морально обґрунтовані (тобто
«справедливі»), які всі учасники морального дискурсу
вважають обґрунтованими для кожного. Виходячи з
цього, людина не є чимось самоочевидним, вона постає
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в результаті визнання. Відповідно – бути визнаним є
вимогою людського світу. Як стверджує Е. Еріксон,
«індивід оцінює себе з точки зору того, як інші, на його
думку, оцінюють його в межах пріоритетної для них
типології значень; водночас він оцінює їхні судження
про нього з точки зору того, як він сприймає себе
порівняно з ними відповідно до пріоритетної для себе
типології значень» [7, c. 32].
Світогляд постає системою принципів, знань,
ідеалів, переконань, ціннісних орієнтацій, надій та
вірувань, котрі визначають діяльність індивіда як
соціального суб’єкта. Світогляд є формою суспільної
самосвідомості, за посередництва якої особистість
усвідомлює свою соціальну сутність і оцінює духовно–
практичну діяльність. Це інтегральне духовне утворення
спонукає до практичної дії, до певного способу життя та
думки. У структурному плані прийнято виокремлювати
в ньому такі рівні, як світовідчуття, світосприйняття та
світорозуміння.
Істотною ознакою світогляду є насамперед цілісність
поглядів, які стосуються важливих життєвих проблем:
що таке світ, чи існує Бог, куди прямує людство, в
чому полягає покликання людини тощо. Ці проблеми
розглядаються з певної духовної висоти, на основі
узагальнення життєвого досвіду народу, особистості.
Центральна проблема світогляду – відношення людини
до світу. На відміну від тварин, людина лише частково
включена в світ: вона виокремлює себе з нього,
протистоїть йому, вступає з ним у певне відношення, але
робить це так, ніби знаходиться поряд або ззовні світу.
Саме завдяки світогляду між людиною та світом існує
дистанція, в результаті чого індивід усвідомлює світ як
щось зовнішнє, як «не–Я».
М. Гайдеггер аргументовано стверджував, що
криза людської цивілізації виявиться невблаганною,
якщо не буде здійснено поворот, пов’язаний зі зміною
основ сучасного мислення шляхом кардинального
перегляду зв’язків людини зі світом, її онтологічного
статусу. Поворот від старих цінностей до нових
повинен здійснитися в першу чергу і в основному на
світоглядному рівні. Для цього необхідно радикально
переглянути усталений спосіб мислення, звичні форми
поведінки, життя в цілому.
Сприяючи цілісному становленню світоглядної
системи, ідеали формують гуманістичні переконання і
соціально–психологічні орієнтації фахівців, спрямованих
на формування фахівців із гуманістичними поглядами
на зміст своєї діяльності. Формування гармонійної,
цілісної сукупності ідеалів у системі світогляду є
фундаментальною морально–методологічною переду
мовою розвитку професійної культури майбутнього
фахівця. Ідеали сприяють утвердженню системи життє
вих і професійних, матеріальних і духовних пріоритетів,
зорієнтованих на об’єднання особистих, корпоративних
і громадянських потреб і цінностей, зміцнюючи світо
глядну структуру особистості. Формування гуманістич
ного світогляду випускників набуває ознак функціональ
ної, духовно–практичної основи професійної культури
[2, c. 118].
Світогляд у системі соціокультурних цінностей
сучасного суспільства є основою утвердження людини
в усіх сферах її життєдіяльності, особливо у практичній
та духовній діяльності. Світогляд постає формою
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духовного засвоєння і розуміння світу, цінностей,
знань, уявлень людини про дійсність та евентуальність.
Світогляд – це насамперед сприйняття світу людиною
як цілісної моделі всього існуючого; усвідомлення
індивідом свого особистісного «Я», свого місця у сус
пільстві.
Світогляд, – як аргументовано розтлумачив В. Шин
карук, – є ключовою, основоположною формою
духовного освоєння дійсності. Саме завдяки світогляду
людина «розчакловує» світ. Це також визначальний
питомо людський спосіб освоєння світу: на рівні
світогляду дійсність постає в перетвореному духовною
діяльністю людини вигляді. Світогляд – це система
поглядів, а також обумовлена цими поглядами ієрархія
життєвих позицій людини, її ідеалів, переконань, прин
ципів життєдіяльності, ціннісних орієнтацій, пріоритетів
і преференцій [6, c. 22–23].
Аналізуючи процес генезису духовного життя
будь–якого суспільства, ми неминуче дійдемо висновку
про домінування в суспільстві певної світоглядної
парадигми. Світогляд може змінюватися змістовно,
але як імперативна умова всіх процесів пізнання він
існуватиме завжди. Багатоманітність явищ навколишньої
дійсності змушує суб’єкта прагнути до створення
цілісної і несуперечливої картини світу, яка врахову
ватиме найбільш значущі наукові й позанаукові знання.
Методологічним принципом і генеративною осно
вою як світогляду, так і картин світу, є принцип
моделювання. Специфіка ж формування світогляду
полягає в тому, що пізнанню завжди бракує наукових
даних з тієї чи іншої сфери знання. Для вичерпного
знання потрібна сукупність всього соціального й
індивідуального досвіду, всієї практичної діяльності
людства. Але така повнота досвіду пізнання і практики
в принципі недосяжна. Саме тому і світогляд, і різні
картини світу виконують компенсаторну функцію
нівелювання нестачі сукупного досвіду людства, а
принципова невичерпність світу орієнтує дослідника
на необхідність коригувати знання і наявні уявлення
про світ на принципах методологічного плюралізму [1,
c. 184].
Особливість філософії полягає в тому, що вона є
особливим, теоретично сформульованим світоглядом,
системою найбільш загальних теоретичних поглядів
на світ, на місце в ньому людини, на з’ясування
особливостей різних форм відношення людини до
світу. Ще одна характерна особливість: від інших
форм світогляду філософія відрізняється не стільки
предметом, скільки способом його осмислення, ґрун
товністю інтелектуальної розробки проблем і методу
підходів до них.
Світоглядна культура особистості стає важливою
складовою загальної культури людини, оскільки саме
їй належить орієнтаційна роль у складній системі
сучасного суспільства, в якій вкрай необхідне системне
і концептуальне осмислення процесів, що відбуваються.
Сучасний етап еволюціонування світоглядної культури
України постає складним процесом становлення нової
теоретичної моделі світорозуміння. Свідомість сучасного
студентства є осередком зіткнення амбівалентних ідей,
поглядів і принципів. Ця обставини актуалізує потребу
створення ефективного інноваційно–інформаційного
поля, спроможного впливати на цей процес толерантно,
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діалогічно, аргументаційно переконливо, враховуючи
особливості тих «ідолів» (Ф. Бекон), що в минулому
значною мірою визначали характер і зміст світоглядних
орієнтирів.
Сьогодення наполегливо вимагає від філософії
подолання низького рівня світоглядної культури, який
призвів до вкорінення догматизованого лінійного
мислення. Філософія продовжує залишатись стрижнем
духовної культури суспільства, її квінтесенцією. Поліас
пектність і багатовимірність світу, який вагітний
найрізноманітнішими варіантами розвитку, потребує
відмови від класичного фундаменталізму у філософії,
суспільних та гуманітарних науках. В цьому контексті
світоглядно–методологічний плюралізм є не стільки
ознакою інтелектуальної кризи, скільки – як це не
парадоксально – шляхом до її подолання.
Оскільки кожне більш–менш комплексне уявлення
про справедливість віддзеркалює певну картину світу і
навіть генерує власну картину світу, то цілком законо
мірно здійснити хоча б побіжний аналіз справедливості
крізь призму парадигми картин світу, взаємодії і
взаємозалежності справедливості та картини світу.
Насправді кожна картина світу є не зліпком з дійсності,
а однією з форм її змалювання. Це карта, а не тери
торія – наполягають фундатори нейролінгвістичного
програмування Р. Бендлер та Д. Гріндер.
Дж. Келлі відрекомендував свою теорію особис
тісних конструктів «конструктивістським альтерна
тивізмом», підкреслюючи множинність можливих
моделей світу. Дж. Келлі розглянув побудову картини
світу пересічною людиною за аналогією з ученим, який
створює гіпотези про світ, перевіряє їхню адекватність
і коригує їх. В межах конструктивізму прийнято
оперувати не істинністю чи хибністю теорії (моделі), а
її конвергентною валідністю порівняно з теоретичними
побудовами суміжних сфер знання, прогностичною
(евристичною) силою, шириною охоплення кола фено
менів, внутрішньою несуперечливістю, лаконічністю і
навіть красою.
Хоча кожен світогляд так чи інакше є результуючим
ефектом деяких досвідних та емпіричних узагальнень
суб’єкта, він не постає простою механічної сумою
поглядів і точок зору. Зі світоглядною сферою змістовно
перегукуються поняття «образ світу», «картина світу»,
«світосприйняття», «світорозуміння» тощо. Вся сукуп
ність уявлень такого ґатунку генерується в основному
під впливом соціокультурного та історичного контексту.
Кожна річ спочатку виявляє себе на рівні об’єктивних
зв’язків предметного світу, згодом – в суб’єктивному
образі світу, який формується в свідомості людини.
Світоглядні перспективи значною мірою залежать
від особливостей свідомості. Принагідно зазначимо, що
на рівні філософської рефлексії проблема свідомості
набувала найрізноманітніших тлумачень. Ідеалізм
вважає свідомість активним началом матерії. Внаслідок
цього свідомість наділялася надматеріальним, надпри
родним характером. Фактично свідомість відривалась
від людини і природи, їй приписували самостійне,
незалежне субстанційне існування [4, c. 309–310].
Образу світу може бути притаманний різний ступінь
адекватності реальному статус–кво. В принципі, він
може бути й загалом помилковим, однак – у кожнім
разі – саме він як генерований у свідомості людини в
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процесі активної взаємодії суб’єкта зі світом регулює,
детермінує і мотивує діяльність суб’єкта. Свідомість
можна коректно визначити картиною світу, яка
відкривається суб’єкту і в яку він включений на рівні
своєї життєдіяльності. Що стосується дійсності, то вона
постає перед людиною об’єктивною даністю, котра існує
поза свідомістю індивіда.
Принаймні з утилітарних міркувань, причин і
потреб люди завжди прагнули звести гетерогенну
багатоманітність світу до деякої зручної і придатної для
розуміння системи. Такою узагальненою гомогенністю
була і залишається картина світу. Картина світу – це
сукупність уявлень про світ.
Вона відштовхується від деякого базового образу,
який ніколи не є дзеркальним відображенням оригіналу.
Картина світу постає тим образом реальності,
який обумовлений системою діяльності й відносин
конкретно–історичної соціокультурної ойкумені, формує
тип відносин людини до світу, визначає норми і систему
табу і в цілому визначає відношення до життєвого
простору і сенсу життя [3, c. 18–19].
Якщо світогляд і картина світу може мати інди
відуальний рівень масштабування, тобто є атрибутив
ною ознакою і продуктом окремого індивіда, то на
протилежному полюсі – на рівні всезагальності,
універсальності й глобалістики – змістовним відпо
відником світогляду і картини світу є стиль мислення
епохи. Саме під впливом того чи іншого стилю
мислення епохи задаються світоглядні преференції і
гносеологічні принципи теоретичного освоєння світу,
формулюються аксіологічні відповіді на сьогодення
і оглядової перспективи, визначаються світоглядні й
цілепокладаючі орієнтири, котрі на лише формально
притаманні суспільній свідомості відповідної епохи,
а визначають її «горизонт мислення» – тобто те, «чим
вона є і може бути в принципі» (К. Ясперс).
Здавалося б, сучасній людині не становить труд
нощів сформувати свій образ світу, адже сучасний
етап розвитку наукового пізнання (фаза посткласичної
науки) характеризується не лише появою нових
наукових галузей знання, а й інтеграцією наук, міждис
циплінарністю. Однак вибір породжує безліч проблем.
Ключова відмінність в підходах хоч і непомітна, однак
принципова – методологічна. У філософії науки вона
має статус питання про джерело і характер оста
точних, критичних стандартів судження. Дехто
свідомо чи мимоволі виходить з тих міркувань, що такі
стандарти є (чи, принаймні, можуть бути) позачасовими
і позаісторичними; іншими словами, що ми можемо
встановити універсальні канони для розмежування
«прогресивних» від «баластових» трендів розвитку
уявлень про справедливість – зокрема, на рівні її
інституціалізованих форм. Це своєрідний аналог
«критеріїв демаркації» К. Поппера. Насправді ж для
забезпечення адекватності дослідницьких процедур ми
зобов’язані щоразу повертатися до якомога ретельнішого
з’ясування
індивідуально–історичних
особливостей
того чи іншого явища і тенденції сфери справедливості.
Лише в такий спосіб відкривається реальна можливість
збагнути принцип дії унікального поєднання конкретно–
історичних факторів.
Висновки. Нові образи справедливості проявля
ються в різних аспектах – системному, теоретико–
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методологічному та індивідуально–особистісному. Це
обумовлює можливість їх інтегральної рефлексії, а
також актуалізує дослідницькі зусилля по формуванню
консенсусного уявлення про справедливість.
Соціокультурна ситуація самим фактом наявності
безлічі смислових універсумів заперечує генераліза
ційні підходи до справедливості. У ситуації числен
них смисло–пропозицій індивід змушений рефлектувати,
аналізувати, співвідносити різні часткові аспекти спра
ведливості з універсумними імперативами. Недолік
такої ситуації полягає в тому, що вона істотно обмежує
генералізаційні способи смисло–будівництва в цій сфері.
Щоправда, цей статус–кво водночас сприяє індиві
дуальному пошуку, виявленню та ієрархізації уявлень
про справедливість.
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Justice as worldview problem of the normative theory
For the first time justice as result of the rational discourse embodied in the
social pact appeared in the Modern Age when a range of the conceptual approaches
to justice, the cause and effect relations of its appearance and translation in the course
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of individual and social activity were developed. Since then the search of the principles
of justice, those substantial basis which would have a transhistorical and at the same
time specific historical regulatory status, has permanently continued. However, no
considerable success on this way was achieved: we continue to live in the situation of
the competitive concepts of justice, and the differences of social and cultural positions
(mostly stereotypes) do not allow to unravel the tangle of conflicts in a rational way
which would be conventionally agreed and accepted for the absolute majority. The
absence of the consensus norms prevents this or that conceptual trends of justice
from acquiring an imperative status at the level of normative research theory and
real social activity.
Keywords: justice, rational discourse, social pact, conceptual approach, cause
and effect relations, consensus norms, conventional coherence, normative theory.
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Страх: його рівні і фобія
у філософському вимірі
Досліджується страх як важлива складова людського існування. Дається
оригінальне визначення цього феномену. Показано рівні страху – тривога,
переляк, боязнь, страх, жах, паніка. Демонструється конкретний аналіз
кожного рівня залежно від його інтенсивності. Розглянуто фобію як особливий
феномен, що безпосередньо пов’язаний з людським страхом. Наголошується,
що фобія – це нав’язливі неадекватні, ірраціональні, стійкі й інтенсивні
переживання страхів конкретного змісту, що виникають в певних умовах і
супроводжуються вегетативними порушеннями. Основні методи, використані
в дослідженні – герменевтичний, феноменологічний, психософський, аналіз,
синтез, порівняння.
Ключові слова: рівні страху, тривога, переляк, боязнь, страх, жах, паніка,
фобія.

Проблема страху була актуальною у всі часи й
епохи, адже страх супроводжував людство завжди. Він –
невід’ємний компонент буття. Особливо насущним цей
феномен стає в перехідні періоди розвитку суспільства,
коли підвищується інтенсивність відчуття страху, і він
отримує глобальний характер. Страх сьогодні – постійна
характеристика людської свідомості. На зміну «старим»
страхам, які люди не змогли подолати, прийшли нові
страхи, породжені війнами, бідністю, безробіттям,
сепаратизмом, тероризмом, хворобами, політичними,
економічними, техногенними, соціокультурними проце
сами тощо.
Слід зауважити, що проблемі страху в Україні
тривалий час не приділяли належної уваги. Лише з
1990–х років, тобто з часів здобуття Україною неза
лежності означена проблема зацікавила філософів,
психологів, культурологів, істориків, тощо. Але не див
лячись на певні напрацювання в світовій та вітчизняній
філософській думці (праці М. Бердяєва, Є. Борового,
М. Ґайдеггера, С. К’єркегора, Б. Паскаля, Ж.–П. Сартра,
П. Тілліха, О. Туренка, О. Фролової, Е. Фромма,
Н. Хамітова та ін.) проблематика страху ще залишається
маловивченою. Осмислення потребують чимало різнома
нітних питань.
Мета цієї статті – аналіз рівнів страху в залежності
від його інтенсивності та зосередження належної
уваги на фобії як особливому феномені, який має
безпосереднє відношення до страху.
Ми визначаємо страх як стан, який виражає невпев
неність у пошуках надійності, що зумовлений дійсною
чи уявною загрозою біологічному чи соціальному
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існуванню і благополуччю людини, забезпечуючи при
цьому самозбереження індивіда [1, с. 6]. Досліджуючи
страх у нас виникло переконання, що це надзвичайно
складний і полівекторний феномен людського буття.
Багато вчених у своїх працях (зокрема – В. Андру
сенко, В. Дерябін, М. Савіна) показують певні схеми
вираження форм та інтенсивності страху. Ці форми
являють собою поступове ускладнення оцінки людиною
страхогенної ситуації. Спираючись на дослідження у
вітчизняній і зарубіжній філософії та психології ми
зробили схему прояву страхів, згідно з посиленням
психологічної напруги, пов’язаної з реакцією на
несприятливі життєві обставини. Вийшла наступна
схема: тривога – переляк – боязнь – страх – жах – паніка.
Тривога є таким емоційним станом, який має
безпредметний характер. «Дане почуття відображає
об’єктивний стан індивіда, що знаходиться в певних
взаємовідношеннях з оточуючим світом» [2, с. 574].
Тварини так як і люди теж відчувають страх, але
тривоги у них немає. Причиною страху є зовнішнє,
конкретне джерело небезпеки, а для того щоб виникла
тривога таке джерело не потрібне. Для тривоги потрібне
щось невідоме, яке може з’явитися в результаті уяви,
думки тощо. Тобто тривога властива лише людині.
А. Курпатов стверджує, що страх – реакція на фактично
існуючі несприятливі обставини, а почуття тривоги –
це занепокоєння, що викликане припущенням про
можливий несприятливий результат [3, с. 31].
Переляк – це короткочасне, але сильне емоційне
переживання поведінкового характеру, що виражає
миттєву, негативну оцінку тієї чи іншої ситуації.
Цей стан виникає «у ситуації раптової, несподіваної
небезпеки» [4, с. 319]. Досить часто він викликає
страх, паніку, агресію тощо. В давні часи слов’яни,
пов’язували переляк з хворобами духу, тому й долали
його духовними засобами. Сила цього стану залежить
від раптовості, поточного емоційного збудження та
попереднього негативного досвіду.
Про боязнь часто говорять як про початкову
форму прояву страху, що виражається передусім у
нерішучому оцінюванні ситуації, яка може викликати
страх. При цьому нерідко проходить боротьба мотивів
оцінювання. Вихідними категоріями, що відображають
цей емоційний стан є побоювання, занепокоєння і
передчуття можливої небезпеки.
Жах, на думку відомого українського філософа
Н. Хамітова, є страхом, «який виходить за межі
матеріального предмета. Це страх перед безоднею, що
лежить за межами будь–якої матеріальної небезпеки. У
стані жаху матеріальна, фізична небезпека може бути
лиш символом, який виражає небезпеку метафізичну…
Жах – це трансцендентний, метафізичний, поту
сторонній страх. На відміну від страху, в жахові, завжди
сквозить глибинне здивування. В жахові є натяк на
чудо. Є ще одна особливість жаху, що відділяє його
від страху. Жах як переживання і буття частіше всього
народжується при зустрічі з безоднею Ніщо… В тайні
Ніщо прихована таїна жаху [5, с. 178–179].
Паніка (або панічний страх) – це страх, сум’яття,
яке раптово охоплює людину чи масу людей. При цьому
слід виділити масову паніку, що «характеризується
станом масового страху перед реальною чи уявною
небезпекою, який наростає в міру взаємного зараження,
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блокуючи здатність раціонально оцінювати обстановку,
мобілізувати волю й організовувати спільну протидію»
[4, с. 312].
Вчені розрізняють страх і фобію. Фобія – це
«нав’язливі неадекватні переживання страхів конкрет
ного змісту, що виникають в певних («фобічних»)
умовах і супроводжуються вегетативними порушеннями
(прискорене серцебиття, підвищена пітливість тощо)»
[6, с. 596]. Зазначимо, що ще в 1903 р. симптоматику
нав’язливих станів описав французький психолог і
філософ, якому належить авторство терміну «підсвідо
мість» – П. Жане.
Г. Бенеш стверджує, що фобія – «ірраціональна
реакція страху, під час якої виникають одні й ті самі
ознаки: паніка, виділення поту, нудота, відчуття
слабкості, заціпеніння при спробі втекти» [7, с. 237].
З вищесказаного видно, що фобія має безпосереднє
відношення до страху, але є його особливою формою.
Дослідники наголошують: «Щоб реакція класи
фікувалася як фобія потрібна наявність певних
факторів і передусім страх має бути стійким та
інтенсивним, повинна бути нав’язлива потреба утікати
чи уникати фобічного об’єкта чи ситуації, страх має
бути ірраціональним, а не заснованим на здоровому
розсудку» [8, с. 428]. Термін «фобія» початково походить
від грецької мови (phobos – страх). А. Ребер вважає,
що для етимологічної точності важливо при позначенні
певної фобії «використовувати грецький корінь (але
оскільки міжнародною медичною мовою прийнята
латинська, то, страхи наші одержали ще й латинські
назви). Слід констатувати той факт, що зазначена
точність не завжди витримується і тому список фобій
(передусім простих) має не лише грецькі корені, а й
латинські, англійські, французькі. Вчені приводять
більш, ніж сто наукових термінів для позначення певних
страхів» [8, с. 554]. Наприклад – агорафобія (страх бути
одному в громадському місці (на думку О. Колюцької –
це найпоширеніша фобія [9]); клаустрофобія (боязнь
закритого
простору,
тобто
страх
протилежний
агорафобії); аквафобія (страх води, а у більш широкому
смислі – плавання); андрофобія (боязнь людини чи
чоловічої статі), кіберфобія чи комп’ютерофобія (страх
комп’ютерів чи їх використання); еремофобія, автофобія
чи монофобія (боязнь самотності, залишатися самому);
некрофобія чи танатофобія (боязнь смерті, мертвих
об’єктів (трупів людей); теофобія (страх Бога, кари Бога
за гріхи); ерейтофобія (страх почервоніти у присутності
сторонніх); акрофобія (боязнь висоти і підвищених
місць); графофобія (боязнь писати); зоофобія (боязнь
тварин); канцерофобія (боязнь захворіти раком);
сифілофобія (боязнь захворіти сифілісом); скоптофобія
чи дисморфофобія (боязнь насмішок оточуючих з
приводу мнимої чи дійсної фізичної вади) тощо.
М. Бачеріков акцентує увагу на фобіях у підлітковому та
юнацькому періодах розвитку особистості. Він говорить,
що «нерідко спостерігається хворобливе нав’язливе
мудрствування, особливо у підлітків і юнаків (нав’язливі
думки, сумніви у правильності загальноприйнятих
істин, банальних явищ, своїх вчинків тощо)» [10, с. 394–
395]. На нашу думку, фобії у людському середовищі
виникають у будь–якому віці (починаючи з дитячого) і
їх набагато більше, ніж сто чи двісті. Напевно їх стільки
скільки самих людей, речей, предметів та явищ.
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Виділяють декілька типів фобій – прості і соціальні
фобії [10, с. 428]. Проста фобія – «будь–який стійкий
страх певного стимульного об’єкта чи ситуації» [10,
с. 428]. Тобто це – специфічний страх одного об’єкта
або явища. Соціальну фобію визначають, як тривожний
розлад, з характерним «стійким страхом перед певними
соціальними ситуаціями в яких індивід може стати
об’єктом пильної уваги інших, і він боїться, що буде
діяти таким чином, що образить або збентежить
когось» [10, с. 428]. Прості і соціальні фобії можуть
супроводжуватись панічними нападами (розладами),
а до соціальних, крім цього, часто додається ще якась
фобія із розряду простих.
Дослідник страхів Х. Христозов розглядає фобію
(нав’язливий страх) поруч з іншими патологічними
формами страху – іпохондричним страхом та психо
тичним страхом. Іпохондричний страх виникає в
ситуації пов’язаній з іпохондричними переживаннями,
без критичного відношення, а психотичний страх
з’являється у зв’язку з депресивно–параноїдними
переживаннями або як дифузний страх [10, с. 83].
Дослідники психоаналітичного напрямку в філософії
підкреслюють, що фобія має матеріальний характер, а
причиною страху є нематеріальний компонент. Страх
викликає передусім якась невідома небезпека, яку
ще потрібно виявити. При страхові сказати чого саме
ми боїмося однозначно і конкретно неможливо, адже
видимої причини нема. Але причина страху є. Немає
сенсу говорити при цьому, що страх це така небезпека,
де жодного порятунку для людини не існує. «Перед
якими об’єктами і в яких ситуаціях з’являється страх,
значною мірою, розуміється, залежить від стану нашого
знання і від відчуття власної сили перед зовнішнім
світом. Ми з розумінням відносимося до того, що дикун
боїться гармати і лякається сонячного затемнення, в той
час як біла людина, що вміє поводитися із цією зброєю і
передбачити дану подію, в цих умовах вільна від страху.
Іншим разом саме велике знання викличе страх, так як
воно дозволяє заздалегідь знати про небезпеку. Так,
дикун злякається слідів у лісі, що нічого не говорять
необізнаному, але укажуть дикуну на блиькість хижака,
а досвідчений мореплавець буде з жахом роздивлятися
хмаринку на небі, що здається незначною для пасажира,
але передвіщає моряку наближення урагану» [11, с. 132].
Досить цікавими є дослідження фобії засновника
психоаналізу З. Фрейд, який в 1894 р. (ще до офіційного
ужитку терміну «психоаналіз») пише замальовку
«Як виникає страх». Дещо пізніше, в 1909 р. буде
опублікована його праця «Аналіз фобії п’ятирічного
хлопчика», що стала знаменитою. Проте твір дав
значний поштовх для розвитку дитячого психоаналізу.
В ньому містився аналіз матеріалів, одержаних від
Макса Графа (у вищеназваній праці З. Фрейда – це
хлопчик на ім’я Ганс). Трактовка цієї боязні (фобії)
(вона виникла у хлопчика, який вважав, що на вулиці
його вкусить кінь) проведена на основі положень,
які представлені ще у «Трьох нарисах по теорії
сексуальності» (1905), і «ґрунтується на розкритті
комплексів заздрості до пенісу і боязні кастрації, а
також на вивченні сексуальних уявлень Ганса» [12,
с. 167]. З. Фрейд пише: «Відкрито зізнаючись у своїй
небайдужості до маленького Ганса, повинен заявити,
що він не єдина дитина, яка в період дитинства була
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одержима фобіями. Відомо. що ці захворювання бувають
дуже часто, і навіть у таких дітей, виховання яких по
строгості не мають бажати нічого більшого. Такі діти
пізніше або стають невротиками, або залишаються
здоровими. Їх фобії угамовуються в дитячій кімнаті,
тому що для лікування вони не доступні і, напевно,
вельми незручні. На протязі місяців чи років ці фобії
слабнуть і здаються вилікуваними; які психічні зміни
обумовлюють таке зцілення, які пов’язані з ними зміни
характеру, про це ніхто не знає. І коли приступаєш до
психоаналізу дорослого невротика, в якого хвороба,
скажемо, виявилася тільки в роки зрілості, то кожен раз
дізнаєшся, що його невроз пов’язаний з таким дитячим
страхом і являє собою тільки продовження його а
безперервна і в той же час нічим не стиснута психічна
робота, починаючи з дитячих конфліктів, продовжується
і в подальшому житті, незалежно від того, чи
відрізняється перший симптом стабільністю чи він під
натиском обставин зникав… І так, я можу припустити,
що продукування фобії Гансом було для нього
корисним, тому що: 1) воно спрямувало увагу батьків
на незворотні труднощі, які дитині при сучасному
культурному вихованні приносить подолання природних
компонентів потягу, 2) тому що його хвороба потягла
за собою допомогу з боку батька. Можливо, у нього
навіть є та перевага перед іншими дітьми, що він більше
не носить того ядра витіснених комплексів, яке для
майбутнього життя будь–який раз повинно мати якесь
значення. Воно (ядро), напевно, призводить певною
мірою до хиб у розвитку характеру, аж до схильності
до майбутнього неврозу. Я ладний так думати, але я не
знаю, чи розділять мою думку й інші, чи підтвердить
все це досвід» [13, с. 273–275].
Аналізуючи страх у вченні З. Фрейда зауважимо,
що «це страх перед несвідомими, інстинктивними,
імпульсивними, руйнівними тенденціями, які сконцент
ровані в самій людині. Ці імпульси прориваються з
глибин людського єства» [14, с. 283].
Взагалі фобія нагадує про об’єкт небезпеки, від
якого потрібно або захищатися, або нападати, або ж
втікати. Вона (фобія) активізує наш потенціал і змушує
приймати правильне рішення. Страх не виконує
позитивної попереджувальної чи охоронної функції.
Він часто виступає як своєрідна безпорадність перед
небезпекою: може паралізувати волю людини, не
дозволяти їй правильно оцінити ситуацію та прийняти
потрібне рішення «а у деяких випадках навіть ставить
під загрозу і саме життя» [15, с. 234].
Підсумовуючи вищесказане слід зробити наступні
висновки:
1. Страх є надзвичайно актуальною проблемою
людського буття, адже він, може суттєво впливати на
життя і діяльність людини. Різні аспекти цього феномена
цікавлять сьогодні матір усіх наук – філософію.
2. В дослідженні показано схему вираження рівнів
страху в залежності від його інтенсивності: тривога –
переляк – боязнь – страх – жах – паніка. Ці рівні
являють собою поступове ускладнення оцінки людиною
страхогенної ситуації (що може загрожувати буттю
індивіда).
3. Фобію відносять до особливого типу страху. При
фобії страх нав’язливий, ірраціональний, стійкий та
інтенсивний.
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4. Причиною фобій З. Фрейд вважає несвідомі
психічні процеси людини, що безпосередньо впливають
на життя і поведінку особи та можуть стати причиною
неврозів.
5. Проблема страху має неабияку актуальність в
сучасному світі; існує чимало напрацювань на означену
тему, але вона потребує подальшого філософського
осмислення.
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Fear: its levels and phobia in the philosophical dimension
Fear is explored as an important component of human existence. An original
definition of this phenomenon is given. The levels of fear are shown – anxiety, fright,
dread, fear, horror, panic, phobia. A specific analysis of each level is shown depending
on its intensity. Phobia is considered as a special phenomenon, directly related to
human fear. It is noted that a phobia is an obsessive inadequate, irrational, stable and
intense experience of fears of a specific content that arise under certain conditions
and are accompanied by autonomic disorders. The main methods used in the study are
hermeneutic, phenomenological, psychosofic, analysis, synthesis, comparison.
Keywords: levels of fear, anxiety, fright, dread, fear, horror, panic, phobia.

***
УДК 141.319.8.+130.2

Богун К. М.,
аспірантка кафедри філософії та культурології,
Чернігівський національний педагогічний
університет ім. Т. Г. Шевченка
(Україна, Чернігів), kseniabohun@gmail.com

До проблеми культурних інтродукцій фобій
в історії європейської культури
Йдеться про актуальну проблему філософської антропології та філософії
культури – проблему фобій. Для позначення складного процесу взаємодії
культурних та філософських практик у галузі фобієзнавства у філософський
дискурс вводиться поняття «культурних інтродукцій фобій». В цьому процесі
поєднуються механізми: 1) адоптації загальнокультурного та філософського
досвіду людства до рівня сприйняття дитини та пересічної людини;
2) взаємозбагачення фобієзнавчого досвіду різних сфер культури, зокрема
філософії та релігії, філософії та побутових практик, філософії та мистецтва,
зокрема сучасної літератури та кінематографу. Авторка також пропонує
концепт «антифобіальних практик» для позначення сутності різноманітних
культурних дискурсів, змістом яких є протистояння страху і жаху.
Результати дослідження створюють методологічну основу для
подальшого філософського дослідження фобієзнавчої проблематики на
матеріалі конкретних кульних практик.
Ключові слова: культурні інтродукції фобій, антифобіальні практики,
фобіальний дискурс, фобіальний поворот, страх, жах.

Трагічні події історії першої половини ХХ ст.
та нові геополітичні та економічні загрози початку
ХХІ ст. складають онтологічну основу сучасних фобій і
вимагають поглиблення філософських рефлексій з цього
приводу на перетині філософсько–антропологічного
дискурсу та досліджень в галузі філософії культури.
Проблема подолання страху перед обличчям
страждань та смерті, природних та соціальних
катаклізмів – це одна із центральних проблем людського
існування. Лише тою мірою людина та суспільство
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

можуть реалізувати свої цілі, а відповідна культура може
існувати та розвиватися, якою вони зможуть знаходити
ефективні засоби як проти реальних загроз, так і
проти віртуальних жахів. Якщо в межах матеріальної
культури людина переймається пошуками відповідей
на виклики природного та потестарного походження
(вичерпання ресурсів, природні катаклізми, економічна
конкуренція, політична боротьба, війна), то в межах
духовної культури виникають та розвиваються культурні
інтродукції фобій, зокрема здійснюється розробка
антифобіальних засобів культури, спрямованих на
кардинальну зміну суб’єктивного сприйняття актуальних
та потенційних небезпек. Особливо важливою є
актуалізація філософських досліджень антифобіальних
практик в контексті сучасної економічної, соціально–
політичної та культурної ситуації в Україні.
Тема фобій та їх подолання є «культовою» для
європейської культури, вважає дослідниця Л. Чеснокова
[Див.: 6]. Та перш за все, ця тема є стрижневою для
європейської філософії. Вагомий внесок у розробку
філософського фобієзнавства зроблено в працях таких
видатних мислителів, як Платон, Аристотель, Епікур,
Сенека, блаж. Августін, І. Кант, З. Фрейд, М. Хайдеґґер,
К. Ясперс, Е. Фромм та ін. В ХІХ ст. Г. В. Ф. Гегель,
С. К’єркегор, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше здійснюють
фобіальний поворот в філософії, переосмислюючи
феномен фобій в позитивному сенсі. У ХХ–ХХІ ст.
проблема фобій на перетині філософії та інших форм
культури (ідеологія, наука, мистецтво, побут, інформація
тощо) посідає вагоме місце в творах таких зарубіжних
дослідників, як Д. Айке, Х. Арендт, Ф. Арьєс, Ж. Батай,
У. Бек, Ж. Ле Гофф, Ж. Делюмо, С. Жіжек, М. Еліаде,
Н. Керролл, Ю. Крістєва, М. Мід, Л. Свендсен,
П. Слотердайк, М. Фуко та ін.
Серед вітчизняних філософів, які вивчали різно
манітні аспекти фобій та фобієзнавчого досвіду в
межах європейської культури, слід назвати М. Бахтіна,
В. Андрусенко, Д. Барінова, М. Булатова, А. Веленса,
П. Гайденко, Т. Горічєву, А. Гуревича, Ю. Пустовойт,
Г. Крапівник, М. Култаєву, В. Малахова, С. Пролеєва,
В. Табачковського, В. Пєтухова, М. Поповича,
О. Романову, В. Сабірова, І. Сапожнікову, М. Столяр,
О. Туренко, Г. Фаїзову, Н. Хамітова, Л. Чеснокову,
М. Хрєнова та ін.
Як свідчить аналіз ступеню наукового опрацювання
теми, проблема культурних інтродукцій фобій ще
не була предметом аналізу з позицій філософської
антропології, філософії культури. Внаслідок цього
за межами рефлексії залишилась ціла низка питань.
Зокрема на часі є розробка тих понять та категорій,
що дозволять узагальнити та розвити сучасний
фобієзнавчий дискурс філософії із урахуванням надбань
інших галузей культури у сфері відповідного досвіду.
Новизна проведеного дослідження полягає в
тому, що у статті вперше зроблено спробу ввести у
філософський дискурс поняття «культурні інтродукції
фобій», яке дозволяє розкрити філософічний зміст
культури в площині фобієзнавчих практик як універ
сального змісту людського буття.
Метою цієї статті є виявлення основних культурних
інтродукцій фобій на матеріалі розвитку європейської
культури. Об’єктом є філософське фобієзнавство в
поєднанні його класичного та новітнього дискурсів, а
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предметом – історична зміна провідних культурних
інтродукцій фобій в межах Європейської культури.
Розробка цієї проблематики передбачає введення
поняття «антифобіальні практики». Змістом цього
поняття є культурні дискурси, сенсом яких є
протистояння різноманітним фобіям, зокрема страху
і жаху. З нашої точки зору, в європейській історії до
ХІХ ст. саме та форма культури, що пропонувала
найбільш ефективні засоби духовного протистояння
людини страху, виконувала у цій культурі роль
провідної.
Починаючи з ХІХ ст. у європейській культурі
здійснюється «фобіальний поворот». Цей етап
осмислення фобій ми пов’язуємо з кардинальним
переосмисленням феноменів страху і жаху в філософії
та культурі ХІХ – ХХ ст., змістом якого був акцент на
позитивному боці відповідних виявів фобій. Відтепер
культурні інтродукції фобій наповнено не стільки
антифобіальною, скільки фобіальною семантикою.
По–перше, сама філософія ХІХ–ХХ ст. стає вкрай
небезпечною, оскільки її профанації в ідеологічній
площині породжують тоталітарні ідеології комунізму,
фашизму та нацизму, важливим фактором існування
яких є всеохоплюючий жах. По–друге, філософи
акцентують увагу на ірраціональному боці буття,
зводячи практично нанівець антифобіальний досвід
раціоналістичної традиції європейської філософії. По–
третє, у ХХ ст., особливо у другій половині – початку
ХХІ ст., страх і жах стають товаром, який добре
продається на ринку розваг. Це відбувається, як вважає
Л. Свендсен, через нудьгу пересиченого обивателя
[Див.: 6, с. 4]. З іншого боку, не буде відкриттям теза,
що потреба в естетичних жахах виникає через фобії
людей, які намагаються значно сильнішим почуттям
здійснити «витіснення» своїх не безпідставних страхів.
Поняття культурної інтродукції фобій означає, що:
1) в цю форму культури переноситься фобієзнавчий
досвід інших форм культури (філософії, релігії, науки,
побутових практик тощо); 2) в межах культурних
інтродукцій фобій відбувається адоптація відповідного
досвіду до сприйняття рівня дитини та пересічної
людини; відтак реалізується своєрідний «вступ» до
фобієзнавства. При цьому відбувається 3) розвиток
амбівалентного
(антифобіального
і
фобіального
дискурсу одноразово), вихід на новий рівень розуміння
сутності фобій та засобів їхньому протистоянню. Отже,
в поняття «культурних інтродукцій фобій» ми вкладаємо
три, взаємопов’язаних аспекти змісту: систематизація,
адоптація та розвиток фобієзнавчого досвіду в межах
певної форми культури досвіду інших форм як в
синхронічному, так і в діахронічному аспекті. Тобто
йдеться про накопичення історичного фобієзнавчого
досвіду і про взаємозбагачення цим досвідом різних
форм культури.
В античності роль культурних інтродукцій
фобій виконувала переважно філософія. Античний
фобієзнавчий досвід не був тривіальним досвідом
пересічної людини, – він виступав результатом
інтенсивної
інтелектуальної,
духовно–практичної
діяльності та комунікативних практик античних
мислителів. З іншого боку, він до певної історичної межі
(час появи неоплатонізму) не був елітарним дискурсом,
тобто був зрозумілим і для пересічної людини.
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Цей досвід піднімав мислення останньої до рівня
філософських узагальнень.
Якщо спільною основою античної філософії як
певної історичної форми культурних інтродукцій фобій
можна вважати раціоналізм грецьких та римських
мислителів, то за семантикою це був антифобіальний
дискурс в межах трьох основних парадигм: космо
центризму досократиків, антропоцентризму та соціо
центризму представників класичного періоду античної
філософії. Третя парадигма – пошук засобів від жаху в
межах простору внутрішньої людини, тобто у просторі
душі (доба еллінізму).
Для доби середньовіччя роль культурної інтро
дукції фобій здійснює вже не філософія, а релігія.
Концентруючи та переосмислюючи надбання філо
софського фобієзнавства античності (неоплатонізм,
стоїцизм тощо), християнська релігія пропонує
культурні інтродукції фобій, що мають принципову
новизну по відношенню до античних. Представники
релігійної філософії вносять новий зміст в тему страху:
вони виокремлюють негативний страх («терор»),
називають його причини та систематизують аскетичний
досвід протистояння (духовної боротьби) відповідним
фобіям. Крім того, вони виділяють позитивний страх
як одну з найбільших людських чеснот – страх Божий
(«тимор») і описують аскетичні засоби отримання цієї
чесноти [Див.: 6]. Відтак у середньовічній релігійній
філософії фобія постає в якості амбівалентного
феномену. Відповідний методологічний дискурс у
вивченні фобій не обмежується добою середньовіччя, а
виступає як транс–історичний підхід в межах релігійної
філософії Нового часу, сучасної філософії, в тому числі
і не релігійної, та здійснює певний вплив на культурні
інтродукції фобій у ХХ–ХХІ ст.
Есхатологічний аспект середньовічних інтродукцій
фобій має специфічні продовження в ідеології та
мистецтві ХХ–ХХІ ст. як культурних інтродукціях
фобій. Подолання жаху перед обличчям загрози
перемоги зла у планетарному масштабі є лейтмотивом
творів багатьох письменників та кінематографістів ХХ –
початку ХХІ ст.
Досить гостро тема фобій, їх причин та ефективних
антифобіальних практик постає в часи Ренесансу. Це
був дуже складний період історії саме з точки зору
проблеми безпечності людського існування. Відтак
кожний з мислителів цієї доби мав вирішити проблему
подолання фобій та знайти адекватну культурну
форму інтродукції відповідного досвіду. Л. Валла у
трактаті «Про істинне та химерне благо» намагається
протиставити жаху глибоке суб’єктивне відчуття блага.
Останнє формується на основі синтезу християнського
духовного досвіду та з епікурейської інтелектуальної
традиції. Наразі страху протиставляється духовна
насолода. Дж. Бруно в роботі «Про героїчний ентузіазм»
пропонує практики анігіляції страху через героїчну
любов. Н. Макіавеллі відкриває амбівалентність
страху як політичних практик правителя, що
визначаються етатичною аксіологією. Фобієзнавчий
дискурс М. Лютера – засновника реформаторського
руху – спрямовано на відродження християнської віри
апостольських часів та подолання негативних явищ в
межах католицької церкви, які викликали масові фобії
(наприклад, інквізиція). Та діяльність діячів реформації
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стала причиною не менших фобій, ніж ті, проти яких
вони виступали.
В межах філософії Нового часу проблема страху
вирішується в контексті певної методологічної наста
нови – раціоналістичної, сенсуалістичної чи про
світницької. Раціоналістична настанова виходить
з необхідності керувати пристрастями та всіма
почуттями з боку розуму. Сенсуалістична на противагу
пристрастям та егоїзму висуває «моральне почуття»
як певну моральну інтуїцію, що убезпечує людину
від зла як основи фобій. Спільним наразі є спроба
знайти універсальний метод пізнання істини як
гносеологічну основу антифобіальних практик. Це
створює передумову поділу функцій культурних
інтродукцій фобій між філософією та наукою Нового
часу. На новий рівень розуміння феномену фобій
філософію Нового часу виводить І. Кант. Він значно
знижує рівень гносеологічного оптимізму філософії.
Демонструючи межі людського розуму, філософ
фактично покладає антифобіальні сподівання не тільки
і не стільки на науку, скільки на віру. Таким чином,
у культурі Нового часу роль культурних інтродукцій
фобій виконують філософія, релігія та наука. При цьому
змістом цих культурних інтродукцій є пошук переважно
антифобіальних практик.
У ХІХ–ХХ ст. відбувається докорінна переорієнтація
культурних практик, яку ми назвали вище «фобіальним
поворотом» – поворотом від негативного або
амбівалентного витлумачення фобій до переважно
позитивного ствердження їхнього змісту. Наприклад,
Гегель розглядає страх як почуття, що дає людині
можливість усвідомити себе як особистість, яка
існує на межі буття. Діалектичне розуміння фобій, як
вважає Гегель, відкриває страх як початок мудрості,
що дозволяє людині звільнитися від своєї смертності,
обмеженості, а тоді вже звільнитися від самого страху за
допомогою віри. Отже, для Гегеля страх – це позитивне
почуття, яке підводить людину до пізнання Абсолюту
[Див.: 1].
С. Кіркегор розглядає концепт фобії в контексті
теми гріхопадіння. Фобія з його точки зору не є
страхом чогось конкретного. Об’єктом страху є Ніщо.
Такий страх Кіркегор вважає виявом свободи. Крім
негативних фобій, які людина може подолати за
допомогою віри, є ще страх як вияв любові до Бога.
Цей страх Кіркегор позначає терміном «трепет». Та
в культурних інтродукціях фобій Кіркегор розглядає
страх не тільки з традиційної релігійної точки зору, але
й в контексті можливих художніх культурних практик.
Він називає страх «симпатичною антипатією» та
«антипатичною симпатією», розкриваючи принадність,
спокусливість страху для реципієнта [Див.: 3, с. 144].
А. Шопенгауер вважає, що фобії є виявом волі до життя
як виразу субстанційної сили буття. Антифобіальний
ефект Шопенгауер приписує мистецтву, яке повинно
дарувати людині мир та спокій. В межах потестарого
витлумачення волі розглядає тему страху Ф. Ніцше. Він
пропонує парадоксальні практики ризикового життя,
що поєднують страх та його подолання, а також кидає
виклик всім традиційним цінностям, зокрема виступає
проти страху Божого. Для нього останнє почуття
є свідоцтвом паралічу волі, тобто суто негативним
явищем. Таким чином, у філософії ХІХ ст. здійснюється
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вихід на новий рівень фобієзнавчого дискурсу. У той же
час представники ірраціоналістичної гілки намагаються
повернути філософії її роль культурної інтродукції
фобій, яку філософія відігравала в античності.
Що ж до філософії ХХ ст., то її представники
шукають джерела фобій у певних соціальних обста
винах (неомарксизм, неофрейдизм), в глибинах
людської свідомості (феноменологія, екзістенціалізм)
та на рівні підсвідомого (психоаналіз). Також у ХХ ст.
радикальні засоби «остаточного» подолання страхів
пропонують різноманітні тоталітарні утопії. Втілення
цих «проектів» призводить до протилежного результату
по відношенню до того, що очікувалося – поглиблення
страху до рівня всезагального жаху. Також зазнає кризи
сцієнтистський антифобіальний проект. І саме у ХХ ст.
антифобіальну культурну ініціативу перебирає на себе
мистецтво, а особливо дитяча, юнацька література та
кінематограф, що виступає в якості засобу візуалізації
та інтерпретації «культових творів» цієї літератури.
Могутнім антифобіальним потенціалом ми пояснюємо
надзвичайну популярність відповідних культурних
дискурсів як у дітей, так і у дорослих. Ми вважаємо,
що у ХХ–ХХІ ст. вищеназвана література та існуючий
на її основі кінематограф постають у ролі культурних
інтродукцій фобій. Саме на цьому культурному ґрунті
відбувається розвиток філософсько–антропологічних
ідей та антифобіальних культурних практик.
Таким чином, поняття «культурних інтродукцій
фобій» дозволяє здійснити рефлексію щодо філосо
фічного дискурсу, предметом якого є різноманітні фобії
та засоби їхньому протистоянню. Відповідна рефлексія
має специфічний «міжпредметний» характер, вона
здійснюється на межі філософії та інших форм культури
і в межах останніх. В наш час криза філософського
дискурсу фобій є кризою академічної, категоріально
перенасиченої філософії, а не філософування як
такого. Подолання цієї кризи частково є можливим
через розкриття філософічної складової культурних
інтродукцій фобій, зокрема на матеріалі дискурсу
дитячої, юнацької літератури.
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To the problem of cultural introductions of phobias in the context
of European culture
The article is about a relevant problem of the philosophical anthropology and
the philosophy of culture. It is the philosophical–anthropological analysis of phobias.
For the first time in the philosophical discourse is introduced the notion of «cultural
introductions of phobias» to define the complex process of interactions of the cultural
and philosophical practices in phobiology. This process combines the mechanisms
of: 1) adaptation of the general cultural and philosophical experience of humanity
to the perception level of a child or a mass recipient; 2) mutual enrichment of the
phobilogical experience of different cultural spheres, such as philosophy and religion,
philosophy and everyday practices, philosophy and art, especially the contemporary
literature and cinema. Author also propose the concept of «anti–phobial practices»
to define the essence of various cultural discourses centering of the opposition of fear
and horror.
The results of the study make the methodological foundation for the in–depth
philosophical research of phobiological problems on the material of concrete cultural
practices.
Keywords: cultural introduction of phobias, anti–phobial practices, phobial
discourse, phobia turn, fear, horror.
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Социально–философское осмысление
развития социально–экологической
журналистики
Речь идет о социально–философском осмыслении проблем гуманизации
общественной жизни, гуманного отношения к человеку и окружающей его
среде в процессе глобализации, роли журналистики в гуманизации институтов
политического управления.
Подчеркивается, что социально–философский анализ роли и
возможностей специализированной социально–экологической журналистики
позволит усовершенствовать теоретическую и практическую основу для более
эффективного и социально ориентированного функционирования политических
институтов страны.
Ключевые слова: гуманизация, наука, социально–экологическая
журналистика, экологическая политика, политические институты.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Развитие цивилизации, стремление стран к
обеспечению своих народов ресурсами и новыми
технологиями требуют создания максимально свободных
и благоприятных социальных условий для развития
личности, ее участия в общественно–политической
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и экономической жизни страны, полного раскрытия
творческих возможностей.
Для решения такой важной проблемы, как
гуманизация политики стран, общественной жизни,
необходимо использовать богатый научный опыт,
накопленный мировой и национальной социально–
философской наукой, исследующей общественную
жизнь, усовершенствовать правовую, научную поли
тологическую базу управления политическими инсти
тутами, сформировать должное понимание у граждан,
задействованных в структурах государственного управ
ления и общественных организациях.
Для этого необходимо также повысить информи
рованность и гражданскую активность людей, создать
условия для дальнейшего развития в обществе свободы
слова и плюрализма мнений, расширять возможности
для участия в политической жизни страны и социально–
культурной интеграции национальных и этнических
групп и т.д. В условиях развития новых технологий
журналистика берет на себя функции распространения
массовой информации, представляющей важность с
социально–правовой, культурно–просветительской, эко
логической точки зрения, также с позиций безопасности
человека и устойчивого развития общества.
Взаимоотношения общества пользующегося жур
налистской продукцией, а также ее создателями –
журналистами, исследователями, экспертами, блоге
рами, социологами и другими творческими людьми
основываются на конкретных теориях и воззрениях в
журналистике. Тех теориях, которые определяют цели,
задачи, формы и функционирование информационных
средств.
В Азербайджане развитие журналистики и теоре
тической мысли имеет исторические корни и традиции.
Отечественная журналистика и сегодня руководствуется
основами и принципами, заложенными журналистом–
просветителем Гасанбеком Зардаби в издаваемой
им газете «Екинчи» («Пахарь»). Его воззрения о
том, что журналист должен писать о проблемах
беспокоящих людей на понятном простому народу
языке, посредством переписки вступать с читателем
в дискуссию, информировать читателей о судьбе
публикаций, поднятых на страницах газет вопросов,
быть объективным, совестливым и неподкупным
передавались от поколений к поколениям журналистов.
Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар
Алиев называл путь политического плюрализма,
свободы слова – основными условиями создания пра
вового демократического государства и демократических
принципов Азербайджанского государства [1, с. 33].
Президент Ильхам Алиев во время встречи с
правлением Совета Прессы оценивая сегодняшнюю
ситуацию медиа высказывал следующее мнение:
«Журналисты должны быть очень ответственными.
Здесь беспристрастное мнение очень важно. Я
дальнейшее развитие в медиа сфере вижу в усилении
независимой, в самом прямом значении – независимой
медиа». Высказываясь о том, что азербайджанское
общество является патриотическим обществом, прези
дент страны призывал журналистов быть патрио
тичными [2, с. 9].
По мнению одного из теоретиков журналистов Шир
маммеда Гусейнова, одним из самых знаменательных
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периодов национальной прессы является период вос
становления независимой государственности, пред
ставление страны мировому сообществу. В этот период
журналистика начала с достоинством выполнять свою
функцию четвертой власти [3].
Существует много концепций в журналистике со
своими теоретическими обоснованиями и требованиями,
которые
по–разному
рассматривают
конкретный
результат журналистcкой работы – медиапродукт. Но
их объединяет то, что эти теории хоть и по–разному,
но пытаются научно определить и выработать правила
профессиональной
и
эффективной
взаимосвязи
между журналистами и обществом. И такие, вопросы,
как адресность журналистики, кому журналистика
должна служить и как, правовая защита журналиста,
отстаивающего интересы общества, а также масштабы,
динамика и содержание информационного обмена
в современном мире являются актуальными для
теоретиков и концептуалистов в области развития
журналистики. Именно общество, ориентированное на
лучшее будущее своей страны и культурное развитие
должно будет формировать тематическую повестку
в СМИ, используя свои функции по общественному
контролю за реализацией государственных и обще
ственных программ выступать в роли инноваторов
и инициаторов процесса изменений к лучшему в
обществе.
Сегодня Азербайджан планомерно и последо
вательно строит демократическое, правовое, светское
государство. Успех в этом начинании и прогресс
азербайджанского общества в немалой степени зависит
от создания благоприятной почвы для развития
независимых СМИ, свободы доступа людей к инфор
мации и образованию, стимулированию развития
информационного обмена, диалога и партнерства
различных ветвей властей и социальных групп
[4, с. 55]. СМИ необходимо больше места уделять
освещению процесса формирования гражданских
инициатив и вовлечения граждан в общественно–
политический процесс в Азербайджане, повышению
информированности журналистов о значении гражданс
кой интеграции и ее правовых аспектов, политической
культуры журналистов, от уровня претворения которых
зависит перспективное развитие общества и его устой
чивость [5, с. 46].
Признание важности человеческих ценностей
странами во имя их же общественных интересов
повышает важность и ответственность социальной
философии и, как ее часть, философии экологической.
Наряду с человеческим фактором сейчас необходимо
серьезно рассматривать вопросы охраны окружающей
среды, экологической безопасности и устойчивого
использования природных ресурсов, предотвращения
экологического террора, которые все чаще становятся
предметом
обсуждений
на
международных
и
региональных встречах глав государств и руководителей
ведомств, посвященных геополитическим конфликтам
и путям их решения. Экономический рост в последние
года позволил незначительно улучшить качество
жизни людей во всем мире. Наибольшую выгоду
получили те, кто и так был очень богат. Остальные
оплачивают
последствия
истощения
природных
ресурсов, социальных стрессов и ухудшения состояния
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экологической среды. Остановить эту ситуацию или
изменить ее в лучшую сторону можно посредством
использования модели, которая совмещает социальное
благополучие и сохранение окружающей среды –
эта концепция устойчивого развития. Концепция
устойчивого развития предполагает совместное решение
задач экономики, выработки новой международной
политики. Для достижения подобной интеграции
необходимо обеспечить информированность общества
о ценностях устойчивого развития, что способствует
процессу гармонизации отношения бизнес сектора к
окружающей среде. К сожалению, широкая общест
венность, в особенности, подрастающее поколение,
молодежь слабо информирована о понятии устойчивого
развития, его принципах и значении для экологии
Азербайджана и планеты в целом. В то время как
нынешнее состояние водных, минеральных, биологи
ческих, земельных, агроклиматических и рекреационных
ресурсов страны и их будущее не может не волновать
каждого здравомыслящего человека.
Задача экологической журналистики – заинте
ресовать людей вопросами охраны окружающей среды,
привлечь их к участию в конкретных мероприятиях
разного уровня, направленных на улучшение ситуации.
Журналисты должны не запугивать людей, что
экологическая катастрофа неизбежна, а стараться
предлагать реальное решение каждой проблемы.
Ныне духовно–нравственное развитие – требование
времени к профессиональной социально–экологической
журналистике. Журналисты сегодняшнего дня должны
быть очень грамотными, образованными и обладать
высокими этическими принципами служения поиску
истины. Журналист должен иметь возможность само
стоятельно сформировать свои взгляды, свое мировоз
зрение, свою точку зрения на различные общественные
процессы. Журналисты стараются профессионально
вести политические, социально–экологические, эко
номические, культурные и другие темы в СМИ
используя официальные и альтернативные источники
информаций, добиваясь при этом широкого обсуждения
наиболее острых проблем и их решения со стороны
ответственных органов. Подобная специализация
журналистов по отдельным направлениям, позволяет
им профессионализироваться по конкретным сферам,
пополнять базу данных контактов по темам, экспертам
и источникам информации, более оперативно, после
довательно и углубленно изучать, освещать и иссле
довать состояние развития и общественной пользы
порученных им секторов.
Если пытаться определить понятие «экологическая
журналистика» более узко, можно сказать, что она
подразумевает непрерывное, широкое освещение эколо
гических вопросов, как глобального, так и локального
значения, причем предметом такой журналистики могут
быть не только проблемы, но и положительные примеры
в области использования и охраны окружающей среды
[6, с. 10].
К глобальным экологическим проблемам, достой
ным внимания журналиста, можно отнести рост числен
ности населения Земли и потребности в продуктах
питания, чтобы прокормить это население. Следствием
этого является разрушение окружающей среды, как
то вырубка лесов, опустынивание, деградация почв
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и уничтожение естественной среды животных и
растений. В качестве положительных примеров решения
глобальных проблем можно привести совместные
усилия под эгидой ООН по борьбе с разрушением
озонового слоя в стратосфере, международные усилия
по распространению чистых технологий [7, с. 3]. А
также усилия международного сообщества в Рамках
Киотского Протокола по предотвращению вредных
выбросов в атмосферу и адаптации на планете,
предотвращение сокращения биоразнообразия и другие.
К проблемам национального уровня можно отнести рост
городов и связанные с ним загрязнение воздуха, воды и
так называемое шумовое «загрязнение».
К примерам положительного решения экологических
проблем, которые волнуют рядового гражданина, можно
отнести эффективное землепользование, контроль и
успешную очистку зон отдыха от мусора. И об этом
тоже важно писать [8, с. 297].
Азербайджан присоединился к Орхусской конвен
ции – Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и
доступа к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды» в 2000 году. С того времени в
Азербайджане стали разрабатываться нормативные акты,
регламентирующие то, что подпадает под определение
«информация об окружающей среде». К ним, например,
относятся
законы
Азербайджанской
Республики
«Об охране окружающей среды» и «О получении
информации об окружающей среде». В стране при
министерстве Экологии и Природных Ресурсов
действует Орхус–Центр, Гражданские объединения
и экожурналисты имеют возможность пользоваться
ресурсами Центра и проводить там информационные
встречи. Между тем, как отмечают сами сотрудники
центра, пока не все экологические организации, а также
журналисты, представляющие социально–экологические
отделы СМИ в полную силу используют тот широкий
спектр услуг, который он предлагает [9]. Состояние
здоровья, благополучия человека напрямую связано с
состоянием окружающей среды. Поэтому информация
о состоянии окружающей среды воспринимается
населением обостренно, как затрагивающая один из
основных наших инстинктов – инстинкт выживания.
Экологическими журналистами страны освещались
обсуждения национальных законодательных актов
и международных Конвенций в области охраны
окружающей среды, процессы общественных слушаний
и мониторингов оценки воздействия на окружающую
среду во время прокладки трубопровода Баку –
Тбилиси – Джейхан, осуществления инфраструктурных
проектов, строительства дорог, мостов, водоканалов,
вопросы трансграничной экологической безопасности,
исследования и мероприятия, проводимые Нацио
нальными Парками и Государственными заповед
никами – Гызылагачским, Апшеронским, Гирканским,
Ордубадским, Шахдагским, Загатальским и др., вопросы
охраны биологического разнообразия, управления
твердыми отходами; проблемы генно–модифициро
ванных организмов, охраны и реставрации лесов,
изменения климата, природных бедствий, обучающие
программы по Европейским стандартам в области
охраны окружающей среды, образовательные семинары
для журналистов по экологии Каспия и охране
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биоразнообразия Кавказского региона, конференции по
Изменению климата для журналистов и презентации
учебных материалов для журналистов по экологической
стабильности и климатическим изменения в совре
менной прессе, информационные компании и ежегодные
акции по посадке деревьев и благоустройству столицы и
регионов страны в канун «Дня Земли», «Год Экологии»,
«Час земли», международные конференции на темы:
«Охраны биоразнообразия Кавказа», «Экологии и
промышленной безопасности в топливно энергетичес
ком секторе», выставки «Сaspian Ecology» и др.
Свой вклад в повышение экологической информи
рованности журналистов и развитие экологической
журналистики в Азербайджане внесли семинар на тему:
«Современные климатические изменения в Азербайд
жане», проведенный 14 ноября 2011 года Азербайд
жанским государственным телеграфным Агентством
«АЗЕРТАДЖ», Московским бюро ЮНЕСКО и Нацио
нальной комиссией Азербайджанской Республики по
ЮНЕСКО, издание пособия для журналистов: «Изме
нения климата и экологическая стабильность» [10], а
также тренинг по экологической журналистике, проведен
ный 11–14 июля 2016 года представительством WWF в
Азербайджане и Образовательной Сетью учителей и жур
налистов «Green Pen – Azerbaijan» («Зеленое перо») [11].
Среди эффективных инициатив в сфере экологи
ческого просвещения и образования следует отметить
также обучающую программу «Защитим окружающую
среду», реализованную в 2016–ом году Общественным
объединением IDEA совместно с Министерством обра
зования в школах Азербайджана с целью усиления эколо
гического просвещения учеников, привлечения граждан с
юных лет к решению проблем окружающей среды [12].
О гуманистическом и просветительском характере
экологической журналистики ее предназначении в
период глобальных экологических процессов отмечают
профессиональные
журналисты
и
руководители
СМИ. Так, по мнению генерального директора
АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова, сегодня в экологической
журналистике началась новая эра, перед ней поставлены
новые задачи. В современных условиях, информация об
экологических проблемах должна оперативно распро
страняться, экологической журналистике необходимо
взять на себя просветительскую миссию [13].
Следует отметить, что в высших учебных заведениях
страны на факультетах журналистики необходимо
больше времени и места в программе уделять экологи
ческой журналистике. Углубленное изучение различ
ных аспектов экологической журналистики было бы
полезным для будущих журналистов и их специализа
ции. В целом есть потребность в специализации прессы,
пишущей на темы экологии, подготовки их рейтинга.
Министр Экологии и Природных Ресурсов Азер
байджана Гусейнгулу Багиров в связи с ролью экожур
налистов в природоохранной деятельности высказал
следующее мнение: «В деле обеспечения взаимного
обмена мнениями с обществом роль журналистов
существенна. Сегодня люди должны уметь себе задавать
вопрос: «Что я делаю для охраны экологии?». Для того,
чтобы стимулировать людей в направлении охраны
окружающей среды, охраны природы и добиться в этом
вопросе определенных результатов проводятся конкурсы
среди журналистов» [14].
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Можно утверждать, что экологическая журна
листика – это один из инструментов в решении
экологических проблем. И это накладывает определен
ную ответственность на журналиста освещающего темы
экологии.
Работа над экологическими проблемами, особенно
в случае новостной журналистики, когда большинство
тем – аварии, катастрофы, заболевания, вызванные
загрязнением окружающей среды, добавляет еще две
группы требований, более жестких: социальные и
этические. При описании событий журналист не должен
оскорблять чувства пострадавших, поднимать панику
или призывать к противоправным действиям [15, с. 66].
В руководстве «Элементы журналистики» авторы
Билл Ковач и Том Розенстил говорится о том, что жур
налист растет в процессе своей профессиональной
деятельности и никогда не нарушает одну из самых
основных журналистских заповедей – многократную
перепроверку точности информации [6, с. 13].
Роль СМИ в организации общественного движения
за охрану окружающей среды неоценимо высока. В
стране на государственных, муниципальных и частных
землях восстанавливаются традиции земледелия,
реализуются
глобальные
транспортные
проекты,
площадь которых охватывает сотни тысяч гектаров.
В этих условиях только путем убеждения, инфор
мирования, просвещения широкого круга населения
можно сохранить очень богатую флору и фауну страны.
Главным средством для организации этой пропаганды
являются СМИ. В стране изучен потенциал и роль
СМИ для решения экологических проблем, издаются
газеты, выходят в эфир программы центральных и
региональных телевизионных и радиоканалов.
Однако с сожалением следует отметить, что
потенциал специализированных СМИ в области охраны
окружающей среды еще недостаточен для решения этих
задач. Необходимо часто организовывать тренинги,
обмен опытом и курсы повышения квалификации для
экожурналистов, проводить тематические конкурсы и
т.д. Необходимо создавать специальные периодические
экологические рубрики в центральных и региональных
телеканалах, газетах и журналах [16].
Для того, чтобы добиться широкого освещения
экологической информации в азербайджанской прессе
необходима последовательная и продуманная политика
государства по социальному просвещению населения
и она должная вестись не только посредством СМИ,
но и начать с образования. Для того, чтобы развива
лась специализированная экологическая журналистика
в стране редакторам изданий необходимо больше
места уделять изучению экологической тематики
и экологическому просвещению, а также профес
сиональному росту своих сотрудников. Председатель
Союза Журналистов Азербайджана, главный редактор
газеты «Зеркало» Эльчин Шихлинский по поводу
развития экологической журналистике в стране отметил
следующее: «Проблемы экологии поднимаются на
социальный уровень, а на этом уровне те проблемы,
которые не находят своего решения постепенно
политизируются. Газета «Зеркало» периодически
выделяет место проблемам экологии. В газете есть
сотрудник, работающий в этой сфере. И в других
газетах также публикуются подобные материалы.
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Однако, считаю, что исследования должны вестись
более углубленно» [17]. Экологическая тематика
успешно также развивается в рубрике «Экология»
Агентства «АЗЕРТАДЖ», «Экология и Культура»
образовательного ресурса GreenPen.az, в колонке
«Экология» газеты «Азербайджанские известия» и
других электронных изданиях.
СМИ являются сегодня основным источником
экологической информации для большинства граждан.
Именно от СМИ во многом зависит то, как будут
люди относиться к окружающей среде, зависит
уровень экологической культуры в обществе, ведь
нельзя забывать о том, что СМИ выполняют не только
чисто информационные, но и образовательные, и
просветительские функции. От профессионализма
журналистов, от их экологической грамотности, от
качества подачи экологически значимой информации
в СМИ разного уровня зависит сегодня экологическая
культура общества в целом. Мы как представители
новостного сектора должны сохранять свою привер
женность тенденции создания наиболее точной, беспри
страстной и безукоризненной с профессиональной точки
зрения информации и немедленной доставки нашей
продукции до потребителя [18].
По мнению Яниса Карклинса, заместителя гене
рального секретаря ЮНЕСКО по вопросам коммуни
кации и информации, для многих технологические
инновации – это те средства, которые развивают
«социальную журналистику», «гражданскую журна
листику», «общинную журналистку» и др. Самый
важный момент в этой журналистике – это гражданская
и социальная активность. ЮНЕСКО поддерживает демо
кратизацию коммуникации, усиливающей роль граждан
и «простых людей» в воздействии на общественное
мнение и политику [19].
В завершении статьи, хотелось бы отметить,
несмотря на различные оценки учеными и специа
листами по развитию журналистики состояния
журналистики в стране и путей ее развития это новое
направление для азербайджанской журналистики на
пути динамического развития, идеи охраны окружающей
среды и экологическая тематика в СМИ привлекают все
больше и больше журналистов, педагогов и ученых.
В Азербайджане для эволюционного и поступа
тельного развития есть политическая воля руководства
страны и традиционно – гуманистическая ориенти
рованность общества, а развивать гуманитарную
культуру и обеспечивать ее преемственность дело в
большей степени и социально–экологической журна
листики.
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Social and philosophical reform of social
and ecological journalism development
This article is dedicated to socio–philosophical insights on humanization of
social life, humanistic attitude to human being and nature during the globalization
process, role of journalism in humanization of institutions of political governance.
The present article emphasized that the social and philosophical analysis of
the role and capabilities of specialized socio–environmental journalism will allow
improving the theoretical and practical basis for a more effective and socially oriented
functioning of the country’s political institutions.
Keywords: humanization, science, socio–ecological journalism, environmental
policy, political institutions.
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філософські течії», Інститут філософії Національної
Академії Наук Азербайджану (Азербайджан, Баку)
Соціально–філософське осмислення розвитку
соціально–екологічної журналістики
Йдеться про соціально–філософське осмислення проблем гуманізації
суспільного життя, гуманного ставлення до людини і навколишнього його
середовища в процесі глобалізації, роль журналістики в гуманізації інститутів
політичного управління.
Підкреслюється, що соціально–філософський аналіз ролі і можливостей
спеціалізованої соціально–екологічної журналістики дозволить удосконалити
теоретичну і практичну основу для більш ефективного і соціально
орієнтованого функціонування політичних інститутів країни.
Ключові слова: гуманізація, наука, соціально–екологічна журналістика,
екологічна політика, політичні інститути.
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Лібералізм як чинник
національної консолідації:
проблеми і перспективи
Розглянуто причини маргіналізації ліберальних ідей в українській
суспільно–політичній думці; доведено, що остання визначається не стільки
пережитками радянського світогляду, як своєрідністю процесів українського
етно– та націєтворення. Зокрема, український національних рух ХІХ ст.
поставши як своєрідна реакція на цивілізаційні зміни, мав змагальний характер,
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а відтак був орієнтований на обґрунтування самобутності українського народу
та його права на емансипацію, яка однак не стосувалася окремого індивіда.
Останній розглядався тільки як носій колективних вартостей, що визначали
його суспільну значимість та творчий потенціал. На цьому тлі підкреслено, що
для націоналізму, й особливо етнічного зразка, свобода нації завжди виступає
більш цінною, ніж свобода окремої особистості, що і породило суперечність
між націоналізмом і лібералізмом, яка, закріпилася в радянський період,
ставши наріжним каменем українського політичного світогляду. Незважаючи
на різницю висхідних принципів лібералізму та націоналізму в українській
суспільно–політичній думці, ці доктрини не має підстав вважати полярними,
що засвідчує історичний та політичний досвід західноєвропейських держав,
національна єдність яких забезпечувалася спільною телеологічною метою, яка
стала результатом раціонального вибору кожного громадянина.
Ключові слова: лібералізм, етнічний принцип, націоналізм, спільнота,
індивід (особистість), свобода.

Деконсолідація українського суспільства, зумовлена
мілітарною кризою, у поєднанні із проголошеним
Україною стратегічним курсом на євроінтеграцію,
актуалізує вивчення та переосмислення світового
суспільно–політичного досвіду і передусім тих
світоглядних доктрин, що визначили аксіологічну
сітку європейського соціуму. Провідне місце у цьому
контексті, посідає лібералізм, поширення котрого
у західному світі спочатку було зумовлене тими
деструктивними тенденціями, котрі відбувалися в добу
модерну – руйнування соціальної системи премодерну
звільняло людину від колективного, втому числі й
станового тиску, формуючи тим самим підвалини для
розвитку її творчого потенціалу. Іншими словами,
зародившись як деструктивна світоглядна програма,
ліберальна теорія водночас була покликана сформувати
аксіологічну сітку «нової» Європи. Її ключові цінності,
а саме: свобода слова, пріоритет права, релігійна
терпимість, недоторканість особистого життя та
приватної власності, вільний розвиток ринку та прозора
діяльність уряду тощо – спрямовані забезпечити свободу
особистості, яка, як виявилося згодом, стала запорукою
добробуту усього суспільства.
Непересічна роль ліберальних принципів у
формуванні базових цінностей європейської цивілізації,
не стала підставою для їх поширення в українській
суспільно–політичній думці. Остання, починаючи
від ХІХ ст. перебувала під ідейним впливом «весни
народів», та, відповідно, націоналістичної доктрини,
концептуальні принципи якої були сформовані у працях
В. Антоновича, Ю. Бачинського, В. Винниченка,
М. Грушевського, Д. Донцова, Т. Зіньківського,
М. Костомарова, В. Липинського, М. Міхновського
та ін. Ці мислителі, користуючись різними, а часто
навіть полярними теоретичними та методологічними
засновками, сформували ідейний ґрунт української
ідентичності,
заклали
світоглядні
підвалини
українського націєтворення та визначили своєрідність
українського націоналізму.
Зважаючи на тривалий бездержавний статус
українських земель, з одного боку, та сучасну декон
солідацію українського суспільства, – з іншого,
український
націоналізм
неодноразово
ставав
об’єктом наукового вивчення. В цьому контексті варто
згадати роботи таких визначних мислителів ХХ ст.
як І. Лисяк–Рудницький, В. Лісовий, Ю. Бачинський,
В. Старосольський, Г. Грабович та ін., у їхніх працях
висвітлено основні тенденції та етапи розвитку
національного руху в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.
Узагальнення та теоретичне осмислення історичного
досвіду з перспективи нашого часу знаходимо у
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

працях Г. Касьянова, С. Сторожук, О. Салтовського,
О. Гриніва, М. Поповича, М. Рябчука та ін. Згадані
дослідники розглянули проблеми та колізії українського
національного руху, експлікували його світоглядні та
соціокультурні підвалини водночас виявляючи незмінні
цінності національної ідеології. Так, за твердженням
С. Сторожук, осердям останньої став етнічний принцип,
який, в період зародження національного руху в Україні,
був важливим елементом громадянської консолідації.
Проте, в сучасних соціокультурних та політичних
умовах має прямо протилежне значення – в поліетнічній
українській державі використання етнічного принципу
призводить до соціальної деструкції, сила якої
істотно підсилюється маніпулятивними політичними
стратегіями [18, с. 262]. Водночас, дослідниця
підкреслює, що етнічно заангажована політика, в
тому числі й у сфері громадянства, є одним із засобів
маскування, притаманної багатьом країнам постра
дянського простору, політичної діяльності спрямованої
на забезпечення групових інтересів, або ж проявом
патерналізму, у підсумку чого права громадян визна
чаються не законодавством, а панівною верхівкою [18,
с. 266].
Сучасна спроба докорінної трансформації соціо
культурного та політичного буття українського
суспільства у поєднанні з прагненням інтегруватися у
європейський економічний і цивілізаційний простір,
мала б призвести до переосмислення пануючих в
українській суспільно–політичній свідомості принципів,
зумовивши тим самим лібералізацію суспільних
відносин. Між тим, більшість українських політичних
діячів та інтелектуалів залишаються на традиційній
для української суспільно–політичної думки позиції,
обстоюючи пріоритет суспільства і держави над осо
бистістю. Збереження даного переконання в суспільній
свідомості, на наш погляд, виступає гальмівним
чинником не тільки на шляху євроінтеграції, а й
формування громадянського суспільства, спрямованого
забезпечити стабільне функціонування людини у всій
повноті її проявів.
Звичайно, не має підстав вважати, що ліберальні
ідеї не знайшли своїх прихильників на теренах України.
Адже, в період зародження новітньої української
політичної традиції, їх рецепції знаходимо у творах
М. Драгоманова, Б. Кістяківського, І. Франка та ін. Ці
мислителі одними із перших у вітчизняній суспільно–
політичній
думці
здійснили
спробу
утвердити
пріоритет особистості над спільнотою (в тому числі й
національною) та показати, що основу правопорядку
становить свобода та недоторканність базових прав
особистості [8, c. 256]. Між тим, їхні ідеї не отримали
істотного резонансу в суспільно–політичній думці та,
відповідно, українській політичній традиції, на що
звернув увагу М. Томенко. «Ліберальна (демократична)
ідея, – пише він, – завжди була підпорядкована
соціальній та національній ідеям» [19].
Не вдаючись у деталі та причини маргіналізації
ліберальних ідеї в українському суспільному світогляді
ХІХ – початку ХХ ст., закцентуємо увагу на тому,
що вказана тенденція зберігається до нашого часу,
у підсумку чого в інтелектуальному дискурсі вираз
ним залишається дефіцит наукових праць присвячених
висвітленню базових принципів ліберальної доктрини.
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Окремі аспекти цієї проблеми розглянуті у працях
В. Заблодського, А. Колодія, О. Панкевича, М. Прунака,
Л. Слободянюка та ін. Не менш вагомий вклад у
розвиток ліберальної доктрини в Україні, завдяки
знайомству широкого українського загалу з її ключо
вими ідеями, зробили В. Лісовий та О. Проценко,
впорядкувавши та систематизувавши праці провідних
європейських лібералів (Ф. Гаєка, Дж. Локка, Дж. Мілля,
Дж. Ройлза, А. Сміта, Г. Спенсера, М. Фрадмана та ін.)
[11]. Важливе інформативне значення запропонованої
згаданими вченими «Антології», супроводжується
браком праць українських лібералів, внаслідок чого є
всі підстави говорити про незадовільний стан вивчення
парадигмальних принципів ліберальної теорії в Україні.
Зважаючи на сказане, та беручи до уваги зауваги
Ф. Фукуями про те, що сьогодні лібералізм як
світоглядна парадигма не має конкурентоспроможної
альтернативи [20], метою нашого дослідження є
виявлення причин виразної маргіналізації ліберальних
цінностей в українській суспільно–політичній думці та
практичній політиці.
Ключова роль ліберальних цінностей у формуванні
своєрідності європейського соціокультурного простору
та високого економічного розвитку, не зумовила
великого резонансу в українському соціумі, де, навіть
сьогодні, спостерігається дещо тенденційна оцінка
ліберальних принципів. На думку відомого сучасного
дослідника М. Рябчука, вказана обставина зумовлена
збереженням пережитків радянського минулого, у
світогляді котрого лібералізм, так само як і націоналізм,
розглядалися як «буржуазна єресь», «збочення»,
яке немає нічого спільного із офіційною «науково
правильною» та «монопольно панівною ідеологією
марксизму–ленінізму» [16, с. 304].
Правомірність висновків відомого українського
вченого, не викликає жодних сумнівів. Дійсно, збере
ження в українському світогляді пережитків радянського
світогляду, має вкрай негативне державотворче та
націєтворче значення – незважаючи на проголошений
Україною курс на євроінтеграцію, наразі в українському
політикумі та політичному житті ключову роль
продовжують відігравати базові радянські принципи,
серед який провідне місце, безумовно, посідає
марксистський принцип «реальної» соціальної рівності,
яка досягається командним шляхом, проявляючись
на соціальному рівні як «зрівнялівка». Не менш
вагоме значення посідає і принцип адміністративно–
централізованого управління, який незважаючи на
проголошення загальної демократизації суспільства,
залишається панівним у всіх сферах життя, що, як
показав, Ф. фон Гаєк, призводить до адміністративного
розподілу ресурсів, а з ним і руйнування підвалин
для встановлення ліберального принципу рівності
можливостей [3]. Адже, як цілком слушно стверджує
дослідник, «за централізованого планування уряд
не може бути безстороннім. Держава перестає бути
частиною допоміжного механізму, покликаного сприяти
людям у якнайповнішому розвитку їхньої особистості,
а стає установою, яка свідомо визначає конкретні
потреби різних людей і дозволяє одним робити те, що
іншим заборонено. Вона встановлює правила, наскільки
багатими повинні бути одні й що дозволено мати
іншим» [3, с. 20–21].
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Загалом поділяючи висновки згаданих нами дослід
ників щодо причин пануючої в сучасному українському
суспільно–політичному світогляді тенденційної оцінки
національної та ліберальної доктрини, все ж вважаємо,
що причини цього явища мають значно глибше коріння,
витоки якого сягають процесу українського етно–, а
з ним і націєтворення. На нашу думку, своєрідність
цих процесів в Україні, мала вирішальне значення
для сприйняття, чи несприйняття вказаних ідеологій.
Зокрема, сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву
той факт, що становлення націй та національних
держав, відбувалося двома відмінними шляхами, у
підсумку чого в інтелектуальній думці утвердилося
два відмінних підходи до тлумачення нації. Перший
підхід, розвивають представники модернізму (Д. Белл,
П. Брасc, М. Бентон, С. Гросбі, Дж. Еллер, Р. Кохлан,
А. Коен та ін.), які водночас позиціонують себе як
інструменталісти. Ці мислителі, як зауважував свого
часу В. Лісовий, вбачають коріння націоналізму
у просвітницькій абсолютизації ролі розуму, яка
призвела до піднесення цінності окремої особистості та
проголошення свободи, рівності та демократії базовими
принципами громадянської та міжнародної політики.
Цілком очевидно, що практичне втілення цих цінностей
відбулося далеко не одразу, між тим ідея рівності усіх
громадян хоча б у світоглядному відношенні стала
фактом, який забезпечив розвиток ліберальної теорії
нації, визначивши тим самим напрям громадянської
політики західного світу. В межах останньої, особиста
свобода була визнана найвищою цінністю, у підсумку
чого консолідація суспільства відбувалася «шляхом
розумового зважування» (В. Лісовий), тобто громадяни
самі вирішували з ким та на якій основі вони мають
єднатися в одну політичну спільноту [12, с. 463].
Очевидно, що найбільш показовими прикладами у
даному контексті виступають Швейцарія та Сполучені
Штати, еліти яких шляхом свідомого конструювання
«телеологічної мети» (Г. Еллінек), сформували підва
лини громадянської консолідації в межах держави.
Варто підкреслити, що за умови інструментального
формування національної єдності, світоглядні, культурні,
економічні або політичні принципи, які виступають
осердям суспільної консолідації можуть істотно
змінюватися в ході історичного розвитку спільноти,
яка шляхом діалогу вирішує все нові і нові проблеми
власного співжиття. Зрозуміло, що в такому разі
ніякого протиріччя між націоналізмом та лібералізмом
не існує – національна (або громадянська єдність),
так само як і сама держава, є засобом досягнення
певної політичної мети – свободи та рівності кожної
особистості. І в цьому контексті вкрай показовими
можуть стати слова В. Старосольського про те, що
нація – «се додумана до кінця демократія» [17, с. 106].
Вказаний висновок не викликає жодних сумнівів, адже
навіть позірний огляд суспільно–політичних процесів
у Європі від кінця ХІХ ст., виявляє планомірний рух
на лібералізацію суспільно–політичних відносин, який
на міжнародному рівні був законодавчо оформлений
у 1948 р. у Загальній декларації прав людини [2].
Зокрема, в ст.1, вказаного документу стверджується, що
«всі люди народжуються вільними та рівними у своїй
гідності і правах» [2]. У наступних статтях надається
детальне висвітлення прав кожної людини, які, як видно
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із документу засвідчують пріоритет окремої особистості
над державою, яка в такому випадку отримує суто
інструментальне значення, оскільки перетворюється на
засіб забезпечення миру, стабільності та добробуту своїх
громадян.
Незважаючи на те, що українська суспільно–
політична думка була орієнтована на окцидентальну
політичну традицію, тут процес націєтворення
відбувався докорінно іншим шляхом. Це, на думку
відомого англійського вченого Дж. Пламенаца,
було зумовлено тим, що на відміну від більшості
європейських народів, слов’яни (в тому числі й українці)
від початку ХІХ ст. поступово залучалися до чужої
їм цивілізації «внаслідок поширення західних ідеї і
практик», які призвели до необхідності культурного
переоснащення. «У своїх зусиллях утвердити себе
як рівних на теренах не їхнього витвору чужої
цивілізації, вони мусили, так би мовити, витворити себе
заново, створювати власні національні ідентичності.
Немає сумніву в тому, – продовжує свою думку
дослідник, – що коли націоналізм вперше почав
серед них вкорінюватися, то вони вже мали певне
почуття ідентичності чи окремішності. Але було також
усвідомлення того, що вміння, ідеї та звичаї, набуті від
їхніх предків, є неадекватними з огляду на необхідність
піднятися до рівня більш передових народів згідно із
стандартами цивілізації, до якої вони долучалися» [13,
с. 488–489].
Загалом Дж. Пламенац вважає, що націоналізм
слов’ян, був, з одного боку, змагальним, а з іншого –
виступив оборонною реакцією, оскільки долучення
до цивілізаційних стандартів поставило під загрозу
збереження культурної тяглості [13, с. 489]. Між тим,
на наш погляд, такі висновки є дещо перебільшеними,
як мінімум тому, що націоналізм у кожному випадку,
варто розглядати як свідомий і цілеспрямований проект
культурної та (або) політичної еліти, спрямований
на консолідацію населення певної території навколо
певного осердя. На теренах України, зважаючи на
відсутність високого рівня лояльності місцевого
населення до централізованої влади, у підсумку
спочатку інтуїтивного відчуття місцевої еліти своєї
маргінальності [22, с. 336–337], а в середовищі народних
мас – виразної економічної дискримінації у підсумку
залежного соціального становища. Власне саме цей
останній момент і використала т. зв. «нова» українська
інтелігенція, яка, як стверджує І. Лисяк–Рудницький,
«формувалася почасти з декласованих дворян, почасти
з вихідців з народних низів» [9, с. 177] для формування
національної спільноти. Іншими словами, зародження
українського національного руху відбувалося на тлі
великої соціальної революції, яка відбувалася під
впливом невпинно зростаючого процесу індустріалізації.
Останній, як стверджував Е. Гелнер, руйнує ізольовану
«вавилонську систему» аграрних спільнот, формуючи
передумови постання модерних націй, котрі постають
на тлі спільної культури, «яка у свою чергу, означає
систему ідей, знаків, зв’язків, способів поведінки
та спілкування» [4, с. 160]. Інакше кажучи, людина,
виходячи із системи традиційних культурних зв’язків
(аграрного суспільства) потребує нового штучного
середовища – всезагальної (національної) культури,
формування якої тісно пов’язане з системою освіти.
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На відміну від Європи, суспільний і економічний
устрій українського народу у ХІХ ст., як стверджує
С. Рудницький, був досить примітивним [15, с. 120],
що на наш погляд, було зумовлено не тільки залежним
становищем українського селянства, а й своєрідністю
українського світогляду. Останній, як відомо, визначався
високим рівнем двовір’я, що сприяло збереженню
біполярної міфологічної моделі світу, з притаманним
для неї протиставленням «своїх» і «чужих» на основі
відмінностей мови та звичаєвої практики, що без
сумніву, гальмувало процес асиміляції українського
селянства у російській культурі. Цьому сприяла й
підкреслена І. Лисяком–Рудницьким децентралізація
культури українського простонароддя [10, с. 15].
За нових світоглядних, політичних та соціокуль
турних обставин окремі елементи цієї, часто «містеч
кової», культури піднімалися до рівня всезагальних
з метою конструювання модерної етнокультурної та
національної ідентичності. Конструювання останніх
актуалізувалося у середині ХІХ ст., завдяки активній
діяльності тієї частини української інтелігенції, яка
перебувала під ідейним впливом німецької філософії й
передусім вчення Й. Гердера про самоцінність кожної
культури. Інакше кажучи, на відміну від політичних
націй, які об’єднувалися на основі раціональних
принципів заради досягнення певної мети, українська
інтелігенція пропагувала вчення про своєрідний
і самобутній український народ, єдність якого є
«даністю», що забезпечується об’єктивними ознаками,
на тлі яких постає почуття нерозривної спільності [21,
с. 108–110].
Одним із найбільш виразних представників
української народницької школи, які розвивали
етнічну концепцію нації, без сумніву, є В. Антонович.
У роботі «Три національні типи народні» (1888 р.)
вчений зауважує: «за національність треба вважати
суму таких прикмет, якими одна група людності
відрізняється від цілого ряду інших груп» [1, с. 91].
«Прикмети, – продовжує вчений, – бувають двох
родів: одні природжені людям, спадкові, що залежать
від складу раси, від впливу природи місцевої; їх
можна знайти стежкою антрополітичною, дослідом
з анатомії та фізіології чоловіка. Другі прикмети
здобуваються вихованням і залежать від розвитку
культури та від минулого життя народу, себто від його
історії. Сума таких прикмет виявляє нам етнографічну
індивідуальність, окрему національність» [1, с. 91].
Вказані теоретичні засновки у єдності з описовим
методом, дали можливість вченому не тільки описати
етнографічну та антропологічну своєрідність українців,
а й обґрунтувати думку про те, що українці – це
окремий народ, із власною історією, самобутньої
культурою та психічним складом.
Започаткована у працях провідних українських
мислителів ХІХ ст. (В. Антоновича, М. Костомарова,
П. Куліша, О. Потебні та ін.) етнічна концепція нації,
своє концептуальне оформлення отримує у творчості
М. Грушевського. Намагаючись обґрунтувати тяглість
культурної традиції на українських землях, мислитель
стверджує, що «політичні й державні відносини…
можуть цікавити нас лиш постільки, поскільки вони –
безпосередньо чи опосередковано – впливали на
національне, економічне, культурне життя українського
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населення…» [5]. Інакше кажучи, М. Грушевський у
своїх роздумах виходить із того, що народ повинен
«бути альфою і омегою історичної розвідки. Він – із
своїми ідеалами й змаганнями, з своєю боротьбою,
поспіхами і помилками – єсть єдиний герой історії»
[14]. Народ, є носієм культури і традиції, на тлі яких
вибудовується незмінне почуття колективної єдності.
Важливим моментом тлумачення народу (у концепції
М. Грушевського поняття «народ» та «нація» є всі
підстави вважати тотожними) М. Грушевським є те, що
він тлумачиться як надетнічна єдність. «…Україна, –
пише мислитель, – не тільки для Українців, а для всіх,
хто живе на Україні, а живучи, любить її, а люблячи,
хоче працювати для добра краю і його людності,
служити їй…» [6, с. 106]. Тобто, за М. Грушевським,
приналежність до народу (в тому числі й національна
приналежність) визначається не расово–етнічними
чи культурними особливостями, а бажанням бути
представником певного народу (нації). Водночас, окрес
лене вченим, і здавалось би, ліберальне в основі своїх
бажання, володіє набуває деякої фатальної сили, яка, за
твердженням мислителя, повністю підпорядковує собі
особистість, змушуючи її діяти тільки як сильний та
розумний представник народу.
Більш радикального оформлення ідея підпоряд
кування особистості спільноті, отримала в творчості
Д. Донцова, який, у своїх працях, різко критикує
ліберальні, демократичні та соціалістичні цінності,
вважаючи, що членство в нації не може бути
добровільним – людина народжується представником
певної нації, підпорядковуючи згодом свою волю її
інтересам. Іншими словами, у творчості мислителя
пропонується вже не просто етнічна, а біологічна
концепція нації, яка у «націоналізмі» постає не інакше
як своєрідний суспільний організм, скріплений єдністю
крові, походження та генофонду [7].
Обґрунтована Д. Донцовим вимога підпорядкування
одиниці колективному цілому, цілком суголосна
«аморальним принципам» «інтегрального націоналізму»,
який, усупереч «провансальству» та традиційній моралі,
вимагає від одиниці жертовності в ім’я вищої мети –
нації. На думку мислителя, влада, політичні цілі та
успіх – це найвищі моральні критерії і для одиниці,
і для суспільства, яке тільки прагне вийти на сцену
історії, заявивши про себе як історична, державна нація,
навіть коли цей вихід буде забезпечений коштом інших.
Авторитет Д. Донцова протягом першої половини
ХХ століття серед представників різноманітних
політичних напрямків схилив український національний
рух до концепту етнічної концепції нації, в межах якого
особистість підпорядковується і навіть розчиняється в
колективному цілому. Цьому сприяли й політичні умови
українського суспільства, яке перебуваючи у складі
УРСР кристалізувало щойно сформовану ідентичність
державними кордонами, межі яких були визначені
етнічним принципом та радянською ідеологією, яка
усіма своїми засобами намагалася підпорядкувати
людину загальній меті.
Висновки. Маргіналізація ліберальних ідей в україн
ській суспільно–політичній думці зумовлена не тільки
пережитками радянського світогляду, а й своєрідністю
процесів українського етно– та націєтворення.
Змагальний характер національного руху, який був
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результатом тривалої бездержавності українського
народу, став головною причиною культивування
концепту етнічної нації, єдність якої виявлялася у
комплексі об’єктивних ознак, які формували почуття
інтуїтивної та незмінної єдності спільноти. Інакше
кажучи, український національних рух, обґрунтувавши
етнічну самобутність українського народу та його право
на політичне самовизначення, не зумів актуалізувати
проблеми окремої особистості. Вважалося, що
самовизначення людини здійснюється тільки крізь
призму національної спільноти, що, в свою чергу,
гальмувало утвердження в суспільній свідомості вчення
про самоцінність людини. Для націоналізму, й особливо
етнічного зразка, свобода нації завжди виступає більш
цінною, ніж свобода окремої особистості, що, на наш
погляд, і породило суперечність між націоналізмом
і лібералізмом, яка проглядається в українській
суспільно–політичній думці від початку ХІХ ст. до
наших днів.
Незважаючи на виразну суперечність принципів
лібералізму та націоналізму в українській суспільно–
політичній думці, ці доктрини не має підстав розглядати
як полярні, що засвідчує історичний та політичний
досвід західноєвропейських держав, національна єдність
яких забезпечувалася спільною телеологічною метою,
яка стала результатом раціонального вибору кожного
громадянина.
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Liberalism as a factor in national consolidation:
problems and prospects
The article considers the reasons for the marginalization of liberal ideas in
Ukrainian socio–political thought. It is proved that the latter is determined not so
much by the remnants of the Soviet world outlook as by the specificity of the processes
of Ukrainian ethno– and nation–formation. In particular, the Ukrainian national
movement of the nineteenth century as a peculiar reaction to civilization changes,
had a competitive character, and was therefore oriented towards substantiating the
identity of the Ukrainian people and their right to emancipation, which, however, did
not appeal to a particular individual, who was seen only as a carrier of collective
values that determined his social significance and creative potential. Against this
background, it has been emphasized that for nationalism, and especially for ethnic
model, freedom of the nation is always more valuable than the freedom of an individual,
which has caused a contradiction between nationalism and liberalism, which
was consolidated in the Soviet period, becoming the cornerstone of the Ukrainian
political world outlook. Despite the difference between the upward principles of
liberalism and nationalism in Ukrainian socio–political thought, there are no reasons
to consider these doctrines opposing, as it was evidenced by the historical and
political experience of Western European states, national unity of which was secured
by a common teleological goal, which was the result of rational choice of every
citizen.
Keywords: liberalism, ethnic principle, nationalism, community, individual
(personality), freedom.
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Онтологізація мовлення
у теоріях мовної комунікації
та «мовних ігор»
Увага сконцентрована на соціальній значущості мови і мовлення, а
засобом розкриття цієї теми слугує аналіз праць Людвіга Вітґенштайна та
Джона Сьорля, а також деяких інших дослідників – представників аналітичної
філософії. Важливою характеристикою в аналізі мови стає характеристика
співвідношення мови та позамовної реальності, співвідношення мови та
діяльності людини. Завдяки залученню терміну «мовні ігри» Вітґенштайн
підкреслює, що функціонування мови є процесом комунікативної діяльності
з двома її необхідними аспектами: використанням виразів та їх розумінням.
Направленість мовного акту до інших мовленнєвих або парамовленнєвих
(які здійснюються за допомогою невербальних засобів) актів припускає їхню
залежність від того, що називають «фоном невимовлених допущень і практик»,
а також «здогадами», «думками», «поглядами», «бажаннями», «намірами» та
іншими «контекстуальними особливостями комунікативної ситуації». Справа
повинна йти не про проблему пояснення інтенціональності в термінах мови,
а, навпаки, мови в термінах інтенціональності. Мова, за Сьорлем, постає як
особлива форма розвитку більш примітивних форм інтенціональності. Все ж
видається доцільним відмовитися від жорстокого детермінізму у визначенні
кількості інтенціональних станів відповідно до виявлених лінгвістичних актів,
передбачаючи їхню досить значну потенційну множинність.
Ключові слова: мова, мовлення, мовленнєві акти, мовні ігри, інтенціо
нальність, онтологогія свідомості, онтологогія мовлення, мовотворчість.
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У багатьох формах дослідження людського буття,
пов’язаних зі сферою взаємодії мови, свідомості та
специфіки існування людини розглядаються загальні
проблеми пізнання світу та життєдіяльності людини,
в яких увага сфокусована на таких явищах: природа
істини; свідомість і її взаємодія з оточуючим світом;
смисл і пізнавальні можливості; вплив мовної
діяльності на соціальну активність та релігійність
людини; психологічний аналіз «ігрових» та «рольових»
різновидів поведінки людини у соціальній, духовній
та мовній діяльності. При цьому мовотворчість
виявляється нерідко тією темою, де ці явища не просто
перетинаються, але саме на цьому перетині філософи
намагаються розкрити їхню сутність.
Дослідження вищезгаданих питань проводиться
починаючи від розуміння світу людини як єдності
смислів, що задаються структурами мови, до онто
логічного розгляду явища мови, яка постає плюральним
світом мов людського буття і соціальної взаємодії.
Саме ці аспекти привертають увагу досліджень Віктора
Зінченка [9] та Михайла Бойченка [4; 17], однак варто
тут загострити увагу саме на соціотворчій ролі мови –
передусім, аналізуючи онтологію мови через онтологію
свідомості.
Першопрохідцем, тим, хто першим звернувся
до мови як такої, пройшов шляхом до автономізації
мови був Фердінанд де Сосюр. Він філософськи
осмислив мову в якості самостійного об’єкту наукового
дослідження. Він висуває ідею мови як системи
знаків, вказавши на їхню комунікацію, розділив мовну
діяльність на мову та мовлення, зазначивши, що мова –
це соціальне явище, явище загального, яке існує поза
індивідом, але обов’язково для нього, мовлення –
конкретне вираження мови, її індивідні варіації.
«Єдиним та істинним об’єктом лінгвістики є мова, яка
розглядається в самій собі і для себе» – відзначає Сосюр
[14, с. 207].
Не можна також не згадати ту традицію філософії та
духовного самоосягнення людини, в якій мова та мовно–
аналітичні засоби, набуваючи буттєвого статусу впливу,
не нівелюють людину, а слугують (часом парадоксально
та метафорично) найглибшому осягненню останньою
себе та мови, віднайденню себе, як пише Гайдеґер,
в «домівці буття». Окремим феноменом постає
традиція, започаткована Гайдеґером і продовжена
філософською герменевтикою, в якій мова одержує
найфундаментальніший буттєвий статус, слугуючи
водночас світом розуміння буття. Як відзначає Поль
Рікьор: «Дискурс ніколи не існує заради самого себе,
але у всіх своїх використаннях прагне перенести в мову
досвід, спосіб мешкання та буття в світі, котрі йому
передують та вимагають бути висловленими» [11, с. 90].
І все ж у європейській світоглядній, духовній
і філософській традиції зазвичай форми мовного
осягнення буття і соціуму пов’язуються з фігурою
Л. Вітґенштайна та його мовно–аналітичними розроб
ками. Весь подальший розвиток впливової мовної
традиції проходить, з точки зору більшості історико–
філософських студій, під прапором аналітизму та
Вітґенштайніанства. Це, зазвичай, багато в чому вірно,
якщо брати до уваги аспект мови, адже, як писав
Гайдеґер, «ми існуємо перш за все в мові та при мові»
[16, с. 259]. Дуже часто того ж таки Вітґенштайна
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подають в якості чи одного з фундаторів позитивізму, чи
то в якості патріарха мовної традиції, яка протиставляє
фундаменталізм мови сутнісній акцентації буття
людини, підпорядковуючи останню світу мови.
У терміні «аналітична філософія» головну роль
грає поняття «аналіз», яке береться в дуже загальному
значені, в якості дискурсивного міркування. Головною
рисою цього типу філософування є усвідомлення того,
що ключем до філософського дослідження мислення є
аналіз мови. Корінне значення для еволюції аналітичної
філософії, безумовно, мала криза у 60–ті роки ХХ ст.
концепції логічного позитивізму. З цією кризою почався
новий етап в еволюції аналітичної філософії.
На перший план висувається аналітична філософія
мови, започаткована Л. Вітґенштайном. Важливою
характеристикою в аналізі мови стає характеристика
співвідношення мови та позамовної реальності, спів
відношення мови та діяльності людини. Якщо раніше
аналітизм панував в основному у сфері логіки як науки,
то сьогодні він, по суті, охоплює більшість розділів
філософії – від філософії природи до філософії людини.
Сучасна аналітична філософія сприйняла основну
установку аналітизму на аналіз мови як засобу
вирішення філософських проблем, на важливість
вироблення строгих методів філософського аналізу. Вона
спромоглася використати уроки з історії аналітичних
шкіл початку ХХ ст., відмовившись від дискредитованих
тез стосовно гасла про елімінацію метафізики або
деяких непродуктивних методів аналізу буденної мови.
Аналітичну філософію неможливо звести до
позитивізму хоча б тому, що в ній відсутній сцієнтизм –
зосереджена увага лише на науці, зведенні точного,
позитивного, конкретно–наукового знання у вищу
духовну цінність.
В поле інтересів аналітичної філософії втягується
увесь масив життєвої практики, людського буття та їхніх
мовних форм. Аналітична філософія не обмежує себе
однією предметною галуззю (наприклад, філософією
мови), а включає весь комплекс філософських дисцип
лін, що властиво будь–якому філософському напряму.
Як писав Вітґенштайн: «Моє основне прагнення,
та й прагнення всіх хто коли–небудь намагався писати
і говорити про етику або релігію, – вирватися за межі
мови» [6, с. 245].
Людвіг Вітґенштайн є одним з найбільш оригі
нальних мислителів ХХ ст. «Логіко–філософський
трактат» з’явився 1921 року, «Філософські дослід
ження» – посмертно у 1953 році. Контраст між ними
вражаючий. Як пише Густав Бергман, «Вітґенштайн
залишиться в нашій пам’яті завдяки цим двом книгам.
З точки зору автора, і не тільки його, друга спростовує
першу» [2, с. 310]. Вітґенштайн на протязі свого
філософського життя був одержимий проблемою
мови. Проблему мови можна розчленувати надвоє.
Яка природа логічної істини? Це перше. Яка природа
свідомості? Це друге. Обидва ці питання вплинули на
обидві книги. Перше переважає в «Трактаті», друге –
в «Дослідженнях». Філософія «Трактату» відчутно
вплинула на діяльність Віденського гуртка, та й
взагалі на творення логічного позитивізму. Як відомо,
представники останнього вважали, що завданням
філософії зовсім не повинне бути проникнення у
внутрішній, унікальний світ людського буття. Вони
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ототожнювали філософію з «метафізикою», яка, на
їх погляд, охоплює майже всю галузь теоретичного
мислення про буття та місце людини в ньому.
Логічні позитивісти вважали, що аналітична
філософія стоїть в різкій опозиції до всієї традиційної
філософії, яка претендує на побудову деякої метафізики
як знання про світ та людину. З їхньої точки зору,
повинен здійснюватися аналіз мовних і логічних виразів,
які призводять до помилок і є присутніми або в науці,
або в повсякденній мові, або у мові філософії. Тобто
вважалося, що філософія не дає ніякого нового знання,
а є лише експлікацією того, що вже є в наявності. Ці
позиції багато в чому були навіяні філософією раннього
Вітґенштайна, в якій він здійснив спробу «розчинити»
проблему свідомості в аналізі мови.
Згідно «Трактату», навколишній світ та світ людини
репрезентовані в сфері смислу, яка існує в структурах
мови: «Межі моєї мови означають межі мого світу» [8,
с. 70]. В «Логіко–філософському трактаті» межею, яка
розділяє «мій світ» та світ «поза мною» , не є субстанція
людського тіла, але щось зовсім інше – те, що дозволяє
мені визначити світ (позначити його, орієнтуватися в
ньому), вважати своїм. Такою невловимою субстанцією,
що пронизує «мій світ», є смисл, який задається
структурами мови. Поза цією межею – пустка та
безглуздість наших уявлень, бо ж світ «в собі» є
невиразним.
Світ даний нам крізь призму мови. Отже, Я –
це не є дух, який виявляється в тілі, чуттєвості,
суб’єктивності, але – присутня в кожному акті нашого
духовного прилучення до світу єдність смислу. З цього
приводу Вільям Бартлі пише: «У «Трактаті» за мовою
визначається лише одна значима функція – функція
створення картини світу» [1, с. 242]. В «Трактаті»
Вітґенштайн розподіляє істинні наукові речення та
всі інші висловлювання. Хоча Вітґенштайн відводить
науковим реченням досить почесне місце в своїй ранній
концепції, все ж він розуміє що в них «проблеми життя
навіть не зачіпаються»: «ми відчуваємо, що якби навіть
знайшлася відповідь на всі можливі наукові питання,
наші життєві проблеми ще зовсім не були б зачеплені»
[5, с. 85].
У «Кембріджських лекціях» Вітґенштайн вчиняє
явний поворот до філософії: «Філософія – це свого
роду спроба подолати збентеження. Філософські
загадки… це загадки мови» [7, с. 273]. У «Філософських
дослідженнях» наукові вислови позбуваються свого
привілейованого становища: вони виявились пов’яза
ними з безліччю інших типів висловлювань, з безліччю
мовних ігор. При цьому вони рівноправні між собою і
знаходять смисл лише в процесі мовлення, в процесі їх
використання.
Таким чином закладається фундамент плюральності
мов, на яких «мовить» філософія, що знайшло в
подальшому вияв у сучасних концепціях постмодерну,
зокрема у Дерріда та Ліотара.
У «Філософських дослідженнях» на зміну ідеї про
існування однієї єдиної мови – мови науки – приходить
уявлення про те, що мова складається з безлічі різних,
взаємодіючих між собою мовних ігор.
Пізній Вітґенштайн присвячує себе аналізу функціо
нування понять, включених в живі, реальні механізми
людського розуміння і втілюваних в буденній мові, тобто
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в багатоманітності мовної практики: «коли я кажу про
мову (слово, речення і т. ін.), то я маю говорити про
буденну мову» [8, с. 138].
Перш за все ми зіштовхуємося з тим, що в світі
існують реальні люди. З їх діяльності складається
соціальне життя. Комунікація людей в процесі їхньої
діяльності здійснюється за допомогою мови. Мова тепер
розглядається Вітґенштайном в якості лінгвістичної
діяльності, яка вплетена в нелінгвістичний (соціальний
та буденний) контекст. Тобто мова в даному випадку
розуміється в якості мовної комунікації.
Мова – це частина нашої повсякденної діяльності.
Мовна діяльність здійснюється в реальному світі,
припускає реальні дії з реальними предметами. Тобто
мова в процесі своєї роботи виступає як комунікативна
діяльність.
Отже, в концепції пізнього Вітґенштайна з’являється
прагматичний аспект мови, який зовсім не розглядався
у «Трактаті». Вітґенштайн впевнюється, що штучно
логічний розгляд мови суперечить фактам. Він
відмовляється від думки про те, що кожна мова має
ясну структуру формул вичислення. Справа в тому, що
логіцизм, тобто логічний інтерес до мови виключно
вибірковий – логіка цікавиться твердженнями, здатними
бути істинними або ж хибними. «Трактат» свідомо
обмежувався тільки цим боком мовної діяльності.
Насправді ж існує величезна кількість інших
використань мови. Вітґенштайн розпочинає детальне
дослідження буденної мови в контексті всіх її взаємодій
з життям, природою, поведінкою: «Сукупність мови та
дій в які вона вплетена, я буду називати «мовною грою»
[8, с. 95].
Якщо в «Трактаті» Вітґенштайн мав на увазі
мову взагалі, то тепер він розмірковує про сукупність
багатьох «мов», пов’язаних з різноманітними різно
видами людської діяльності. В якості людей для
пояснення функціонування «мов», він говорить
про «мови» як «мовні ігри» (або «мови–ігри»). Він
підкреслює, що функціонування мови є процесом
комунікативної діяльності з двома її необхідними
аспектами: використанням виразів та їх розумінням.
Використання мовного виразу є «хором» в мовній грі.
«Мови» є складними лабіринтами таких ходів, які
регулюються правилами даної гри. Якщо спробувати
дати визначення поняттю «мовна гра», то можна
сказати, що під «мовною грою» маються на увазі мовні
системи, які існують у фактичних звичках людей, що
їх використовують або ж штучно спрощені ситуації
використання мови.
Сама назва «мовна гра» вказує на аналогію
поведінки людей в іграх і в різних формах соціальної,
духовної, в тому числі і мовної діяльності. І ігри як
такі, і складні форми поведінки людей припускають
наявність штучно або природно виробленого комплексу
правил. Діяльність в системі гри виступає як діяльність
по певним правилам. Найбільш важливою з ігор
соціальної поведінки Вітґенштайн оголошує мову, без
якої неможлива ніяка інша діяльність. Він вважає, що
буденна мова є сукупністю багатьох «мовних ігор».
Отже, точка зору, яка виражена в «Трактаті» про те,
що може існувати лише одна мовна гра, спростовується,
оскільки в ньому стверджується, що різні мовні ігри
повинні задовольняти критерій науки, єдиної мовної
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гри, що володіє верховним авторитетом. У зв’язку з
розглядом мови не як самостійного, самодостатнього
явища, а в якості аспекту тієї чи іншої людської
діяльності взагалі, «мови» обов’язково припускають
відповідний їм нелінгвістичний контекст. Навчаючись
правильному використанню виразів, ми засвоюємо
правила гри, в якій вони використовуються. Коли
висловлювання
використовуються
поза
сферою
їх використання, мова переходить свої межі,
«відправляється на канікули», за висловом Вітґенштайна.
Отже, «мовна гра» створює контекст лінгвістичної
поведінки не лише в чисто мовному її вираженні, але
й у єдності з відповідною формою нелінгвістичної
діяльності. Ідея (та метод) «мов–ігор» – це особливий
прийом експериментування з мовою, який дозволяє
будувати моделі мовленнєвої поведінки, варіюючи
мовні правила. Це специфічний спосіб висвітлення тих
аспектів мови, які помітні лише в її дії.
У «Блакитній», «Коричневій» книгах та в
«Філософських дослідженнях» Вітґенштайн звертається
до проблеми мислення та свідомості. Він присвячує
значну увагу ментальним поняттям, дослідженню
таких слів, як «мислення», «відчуття», «розуміння»,
«значення», «намір».
Проблемі свідомості Вітґенштайн присвячує немало
яскравих, виразних фрагментів, афоризмів. Він прагне
показати: все, що може виступити в якості визначення
внутрішнього, ментального життя, є присутнім перш за
все в буденній мові і потім, вправившись з завданням
вираження переживань, думок, почуттів, в мову знову
повертається. Про «мислення» треба говорити не як про
певний «духовний» процес, а у зв’язку з конкретними
формами нашої діяльності.
Вітґенштайн все ще намагається усунути філо
софські помилки, і його погляд на природу філософії
цілком залежить від розуміння ним цієї проблеми.
Його програма усунення філософії, «боротьби проти
чар мови, що скували наш інтелект», побудована на
висунутій ним концепції виникнення подібних помилок:
«Філософські проблеми виникають тоді, коли мова
спочиває» [8, с. 109]. На долю філософа залишається
лише опис різноманітних мовних ігор і тих «форм
життя», в яких вони відображені. «Саме по собі таке
описування не залежне від суб’єкту» [7, с. 249]. «Отже,
об’єктивний реалізм трактату змінюється витонченим
антропоцентричним релятивізмом, деяким різновидом
порівняльної антропології лінгвістичних систем, зна
чення яких обумовлене їх використанням» [7, с. 249].
Проблеми та протиріччя виникають лише в філософії,
тому що тут порушуються природні зв’язки мови і слова
використовуються метафізично.
«Розглядаючи проблему «Що таке свідомість?», –
відзначає Вітґенштайн, – «ми забуваємо, що дивимось
на речі крізь «мовну раму» й ототожнюємо наші
мисленні схеми з самою реальністю. «Внутрішньому
процесові» потрібні зовнішні критерії» [8, с. 239].
За Вітґенштайном, ми повинні вгледітися в глибини
буденної мови, проникнути в буденну працю мови і
пояснити її вражаючу здатність опису наших внутрішніх
переживань, почуттів та думок. Він переконаний, що
праця мови тісно пов’язана з поведінкою людей, в
контексті якої ми розкриваємо для себе смисл мовних
виразів.
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Буденна поведінка є тією «системою вказівок»,
завдяки якій ми володіємо здатністю зрозуміти та
інтерпретувати все, що стверджують люди про свою
свідомість. Отже, ніякої «таємниці свідомості», як
вважає Вітґенштайн, не існує. Ментальне життя, хоча
й доступне у своїй безпосередності тільки нам самим,
отримує свої визначення, зміст, наповненість завдяки
буденній мові. «Мислення» та «розмова з самим
собою» – я не маю на увазі розмову вголос – є різними
поняттями» – пише Вітґенштайн [5, с. 79]. «Якби Бог
подивився всередину наших свідомостей, то Він не був
би здатний побачити, з ким ми говорили» – додає він [5,
с. 79].
Вітґенштайн закидає, що філософи суб’єктивізували
поняття
«Я»
(особистості).
Подібна
позиція
Вітґенштайна стосовно свідомості та суб’єктивності
дозволила його критикам, зокрема Густаву Бергману
вказати, що свідомість може пізнавати світ через
інтенціональний зв’язок, у цьому смислі свідомості
можуть також знати й себе: «У нашій великій традиції
свідомості, або Особистості, не є голими індивідами.
Це індивідні субстанції. Вітґенштайн… ухилився від
надання онтологічного статусу тому, що повинен був
побачити перш за все. Не допускав він і можливості
активних свідомостей, що забезпечують цей статус. Він
не бачив можливості існування свідомостей, які можуть
знати світ, в певному філософському смислі не будучи
активними. Свідомість була загублена, світ залишився
без форми. Такий світ не дуже схожий на світ. Так в
кінцевому рахунку було загублено світ» [2, с. 331].
У даному підході не враховується те, що аналізуючи
«працю» буденної мови по втілюванню переживань,
почуттів, думок, Вітґенштайн міркує над тим, наскільки
повно може бути виражена неповторність індивідуальної
свідомості в загальнозначимій мові. Тобто чи
існує внутрішнє мовлення, особистісна мова, яка є
недоступною іншим?
Таким чином, теорія мовленнєвих актів є тісно
пов’язаною зі створенням моделі природної (буденної)
мови, з дослідженням її соціально–комунікативної
ролі (так званої перформативної функції). Біля витоків
цієї теорії знаходяться дослідження Дж. Остіна
та М. Бахтіна. За результатами курсів лекцій в
Оксфордському та Гарвардському університетах (1950–
і рр.) у 1962 р. Дж. Остін публікує працю «Слово як дія»
[10]. У 1978 р., досліджуючи аспекти мовленнєвої дії,
М. Бахтін оприлюднює книгу «Проблема мовленнєвих
жанрів» [1]. Ідеї, які розробляє теорія мовленнєвих
актів, можна також знайти ще у філософів античності,
передусім у софістів, але також і у німецькій класичній
філософії, передусім у Георга Геґеля. Першим
результатом довгочасних спроб створення моделі
природної мови можна вважати структурну лінгвістику,
в якій мінімальною одиницею мовного спілкування
вважалося речення, яке можна оцінити як істинне або
хибне. За такого підходу є досить важким врахувати
комунікативний аспект мовного спілкування.
Крім того, виявилося, що деякі речення,
висловлювання не описують фактів і не мають в
собі інформації про оточуюче. Вони, відповідно,
виключалися із досліджень структурної лінгвістики.
Вони несуть у собі дію, виражають прагнення,
наміри певним чином діяти. Дж. Остін назвав їх
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перформативами. Інформаційні речення були названі
ним констативами, основною функцією яких є опис;
за допомогою констативів людина вказує на об’єкти
і стверджує щось про них. Основна ж функція
перформативів полягає у здійсненні та реалізації дії;
за допомогою їх ми наказуємо, погрожуємо і радимо,
лякаємо і заспокоюємо, просимо і запевняємо, тобто
впливаємо на слухаючого. На відміну від констативів,
які оцінюються як істинні чи хибні, перформативи
можуть бути оцінені як результативні (успішні) чи
безуспішні (неефективні).
Тому мінімальною одиницею мовного спілкування
є не речення, а дія, яка спрямовується мовцем на
слухаючого. Остін відзначає, що ми здійснюємо дію,
коли говоримо, мовимо [10]. Під мовним актом Остін
розуміє акт мовлення, який полягає у висловлюванні
мовцем речення в ситуації безпосереднього спілкування
із слухаючим. Будь–який мовний акт має трьохрівневу
структуру і складається з локутивного, іллокутивного та
перлокутивного актів.
Локутивний акт – це акт мовлення у звичайному
смислі цього слова. Він відповідає висловлюванню
певного речення з певною референцією і смислом. Сам
локутивний акт має потрійну структуру – фонетичний
акт (акт висловлювання певних звуків), фотичний акт
(акт вимови слів, тобто певних типів звукосполучень,
які належать до певного словника і відповідні певній
граматиці); ретичний акт (акт використання цих слів з
деякою референцією і смислом).
Іллокутивний акт – на рівні його відбувається
розподіл речень на перформативні, які несуть
у собі намір діяти, і констативні, інформаційно
насичені. Це надання вимові висловлювання деякої
цілеспрямованості. Тобто це вираження комунікативної
мети в процесі вимови деяких висловлювань. Остіна
ґрунтовно зацікавив саме цей акт, оскільки на його
рівні формується так звана іллокутивна сила, через яку
мовний акт пов’язується з психічним інтенціональним
станом людини, результатом чого є суб’єктивне значення
мовця. Умовами іллокутивного акту є – 1) здійснення
фотичного акту завжди передбачає попереднє здійснення
фонетичного акту, але не навпаки; 2) здійснення
ретичного акту завжди передбачається здійсненням
фонетичного і фотичного актів, а не навпаки.
Перлокутивний акт – це досягнення якого–небудь
результату за допомогою мовлення, тобто це вплив на
свідомість чи поведінку слухаючого.
Пітер Стросон у прагненні віднайти відмінності в
мовленнєвих актах висунув такі тези:
1) основною ознакою, за якою іллокутивний акт
відрізняється від локутивного, є ознака цілеспрямо
ваності (тобто ознака інтенціональності);
2) основною ознакою, за якою іллокутивний акт
відрізняється від перлокутивного є ознака конвен
ціональності, тобто наявність об’єктивного феномену, з
яким згоджуються декілька людей у процесі комунікації.
За допомогою наміру (інтенції) мовний акт пов’я
зується з інтенціональними (ментальними) станами
людини. У тлумаченні інтенціонального аспекту мовного
акту різні версії теорій мовленнєвих актів узгоджуються
між собою, однак в інтерпретації конвенціональності
вони значно різняться. Наприклад, Остін і Сьорль
вважають, що усі іллокутивні акти є конвенціональними,
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тоді як Пітер Стросон вважає конвенціональними лише
деякі іллокутивні акти [15].
Теорія мовленнєвих актів виробляє суто мовну
конвенцію, яка діє на рівні локутивного акту і
дозволяє нам визначити значення даного виразу та
ситуативні конвенції (Дж. Сьорль), які діють на певні
прояви іллокутивного акту. Ситуативні конвенції в
іллокутивних актах мають відповідати наступним
правилам – а) в одних випадках для ефективності
мовного акту є необхідною певна соціальна ситуація;
б) в інших випадках успішність мовного акту залежить
від особистісних факторів. Стросон, навпаки, заперечує
особистісну конвенцію, відзначаючи, що реально
існують тільки соціальні конвенції.
Проблема «особистісної мови» є, по суті, дублікатом
класичної «метафізичної» проблеми суб’єктивності сві
домості. Вона лише віднайшла іншу форму вираження.
Це дало поштовх до нових тенденцій аналітичної філо
софії. Вона перетворюється на міжнародний феномен.
Звернення до буденної мови, її використання,
означає перш за все намагання виявити вплив
пізнавальних здатностей людини на сприйняття і
розуміння мови та світу. Це приводить до аналізу
людського сприйняття та комунікації. Ці тенденції,
задані пізнім Вітґенштайном, вказують на близькість
аналітичної філософії скоріше феноменології та
герменевтиці,
аніж
позитивістським
аналітикам.
Сучасний аналітизм через мову, через аналіз смислової
проблематики мови виходить в зовсім інший, порівняно
з початком, простір. Сучасний аналітик Дж. Сьорль
переймає феноменологічну концепцію інтенціональності
станів та актів свідомості і стверджує, що не
інтенціональність виводиться з мови, а, навпаки, мова є
логічно виведеною від інтенціональності.
Родоначальники теорії мовленнєвих актів Дж. Остін
та Дж. Сьорль акцентують увагу на контексті
використання мови, а саме на тому, що не є даним
в самому використаному виразі. Тобто йде мова
про смисл акту мови. Направленість мовного акту
до інших мовленнєвих або парамовленнєвих (які
здійснюються за допомогою невербальних засобів)
актів припускає їхню залежність від того, що називають
«фоном невимовлених допущень і практик», а також
«здогадами», «думками», «поглядами», «бажаннями»,
«намірами» та іншими «контекстуальними особли
востями комунікативної ситуації». Особливість останніх
полягає в тому, що вони відносяться до ментальної
сфери суб’єкту, являючи собою певні інтенціональні
(від англ. intention – «намір») стани і виражають певну
ментальну направленість суб’єкта. Інтенціональність не
є чимось необхідно лінгвістичним. Сьорль приходить
до висновку, що не інтенціональність є висхідною від
мови, а, навпаки, мова є похідною від інтенціональності:
«Мова виводиться з інтенціональності» [13, с. 35].
Отже, справа повинна йти не про проблему
пояснення інтенціональності в термінах мови, а,
навпаки, мови в термінах інтенціональності. Мова,
за Сьорлем, постає як особлива форма розвитку
більш примітивних форм інтенціональності. З цього
приводу він пише: «Мені видається очевидним, що
немовлята та багато тварин, що не мають мови і не в
змозі здійснювати мовні акти, тим не менше володіють
інтенціональним станом» [12, с. 61].
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Таким чином, наша здатність співвідносити себе
зі світом за допомогою інтенціональних станів є більш
фундаментальною і початковою, аніж поява мови.
В такому випадку філософія мови має безпосереднє
відношення до філософії свідомості. Як вважає
Сьорль, спосіб, яким мова уявляє і репрезентує світ є
розширенням того способу, за допомогою якого сві
домість уявляє світ: «Мовний акт є виконаним, якщо є
виконаним виражений ним ментальний стан» [13, с. 47].
Дж. Сьорль пропонує ввести в якості фундамен
тального поняття інтенціональний стан, який є
вираженням певної ментальної спрямованості суб’єкта
до дійсності. Він звертає увагу на такі людські
інтенціональні стани як відчуття, погляди (впевненість
у чомусь), бажання і наміри, хоча, в принципі, кількість
інтенціональних станів може бути більшою. З точки
зору Сьорля, наша здатність співвідносити себе зі
світом за допомогою інтенціональних станів є більш
фундаментальною, ніж поява мови. Мова ж з’являється
як особлива форма розвитку більш примітивних форм
інтенціональності.
Відповідно до такого підходу, філософія мови
виявляється частиною філософії свідомості. Тоді
фундаментальні семантичні поняття – на кшталт
значення – є цілком доцільно аналізувати за допомогою
ще більш фундаментальних понять, таких як погляди,
бажання і наміри. На відміну від інших варіантів
цього підходу, Сьорль обговорює проблему значення,
застосовуючи з цією метою поняття інтенціональності.
Значення є присутнім лише там, де є різниця між
інтенціональним змістом і формою його втілення, і
запитувати про значення – означає запитувати про
інтенціональний зміст, який супроводжує деяку форму
втілення. Отже, можливості та обмеження мови
виявляються можливостями і обмеженостями інтенціо
нальності як конститутивної характеристики свідомості.
Важливим висновком цього є те, що обмеженій кількості
інтенціональних станів має відповідати і цілком
обмежена кількість лінгвістичних актів. Суттєвим є й
те, що істоти, які є здатними мати інтенціональні стани,
автоматично є здатними пов’язувати їх з об’єктами і
станом справ у реальності, тобто, по суті, є здатними
відрізняти задоволення від незадоволення цього стану.
Долінгвістичні форми інтенціональності є пов’яза
ними з інтенціональністю мови, наслідком чого є
перехід від інтенціональних станів до об’єктивних
(мовленнєвих) актів. Першим кроком у цьому
напрямку є вибір чітко визначеного засобу вираження
інтенціонального стану. Істота, яка є здатною здійс
нювати це з наміром, тобто істота, яка не просто
виражає свої інтенціональні стани, але виконує акти для
того, щоб інші дізналися про її інтенціональні стани,
вже має примітивну форму мовленнєвого акту. Однак, це
ще не є конкретними актами на кшталт заяви, прохання,
обіцянки тощо.
Наступною умовою є наша здатність до виконання
лінгвістичних актів для досягнення екстралінгвістичних
цілей. Людина, стверджує Сьорль, яка робить заяву,
робить дещо більше, ніж просто демонструє свою
віру у щось – вона передає конкретну інформацію.
Людина, яка дає обіцянку, робить більш ніж доводить
до відома оточуючих, що вона має намір щось
виконати, – вона створює стабільні очікування у
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інших стосовно своєї майбутньої поведінки. Таким
чином, виконання лінгвістичних актів (а їх Сьорль
виділяє п’ять – ствердження, директиви, зобов’язання,
декларації, експресиви) гарантується тоді, коли вони
є спрямованими на реалізацію конкретних соціальних
цілей.
Згідно Сьорлю, інтенціональні стани спонтанно
іманентно продукують самі з себе мовленнєві акти, мову
в цілому. Інтенціональні стани презентують об’єкти
і становище справ у тому ж самому смислі, у якому їх
презентують мовленнєві акти. У нас вже є досить ясні
інтуїтивні уявлення відносно того, яким чином речення
репрезентують умови своєї істинності, обіцянки – умови
їхнього виконання, порядок – умови його дотримання,
і яким чином, вимовляючи референціальні вирази,
мовець посилається на об’єкти. Умови виконання є
внутрішньо притаманними мовному акту і так само
умови виконання інтенціонального стану є внутрішньо
притаманними йому.
Сучасна наука вказує на необхідність більш
широкого уявлення про зв’язки між мовою і свідомістю,
зокрема у межах людської діяльності, враховуючи
різноманітні соціальні і суспільні фактори, які
впливають на виникнення і формування свідомості
і мови. Водночас, викликає деяке заперечення
основна теза Сьорля про паралелі та чіткий зв’язок
типів мовленнєвих актів з відповідними типами
інтенціональних станів. Хоча Сьорль і стверджує, що
мова є особливою формою інтенціональності, все ж
складається враження, що самі інтенціональні стани
виділяються та аналізуються Сьорлем крізь призму
запропонованих ним п’яти типів іллокутивних актів
мови. Тобто виникає невідповідність фундаментальній
основі його концепції: «Мова є похідною від інтен
ціональності». Тому здається доцільним відмовитися
від жорстокого детермінізму у визначенні кількості
інтенціональних станів відповідно до виявлених
лінгвістичних актів, передбачаючи їхню досить значну
потенційну множинність.
Отже, інтенціональність можна розглядати як у
деякому смислі автономне психолінгвістичне утворення,
яке початково, з моменту народження, є притаманним
індивіду і яке, впливаючи на поведінкові і комунікативні
аспекти соціалізації, водночас постійно трансформується
і розвивається у процесі інтерсуб’єктивних контактів
особистості.
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Ontologization of speech in theories of speech communication
and «language games»
In this article attention is focused on the social significance of language and
speech and the means of disclosing for this topic is to analyze the works of Ludwig
Wittgenstein and John Searle, as well as some other researchers, representatives
of analytic philosophy. An important characteristic in the analysis of language is
the characteristic of the correlation of language and extra–language reality, the
relation of language and human activity. With the inclusion of the term «language
games», Wittgenstein emphasizes that language functioning is a process of
communicative activity with two of its essential aspects: the use of expressions and
their understanding. The intention of the linguistic act to other speech or para–verbal
(carried out with non–verbal means) acts implies their dependence on what is called
«the background of unspeakable assumptions and practices», as well as «guesses»,
«thoughts», «views,» «desires», «intentions» and other «contextual features of the
communicative situation». The point should not be in the problem of explaining the
intentionality in terms of language, and, conversely, it is rather in the assumption
that language should be explained in terms of intentionality. Language, according
to Searle, appears as a special form of development of more primitive forms of
intentionality. Yet it seems expedient to abandon vulgar determinism in explaining the
number of intentional states according only to the revealed linguistic acts, anticipating
their rather significant potential multiplicity.
Keywords: language, speech, speech acts, language games, intentionality,
ontology of consciousness, ontology of speech, language creation.
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Дика природа як священний простір
Аналізується проблема дикої природи як священного простору. Метою
написання статті є дослідження дикої природи як джерела світоглядних
настанов та об’єктів поклоніння соціальних суб’єктів, з’ясуванню її цінності
та ролі в становлення соціальності. Посилення антропогенного тиску на
природу актуалізує дослідження феномена дикої природи та специфіку її
впливу на життєдіяльність суспільства і людини, на формування настанов
індивідуальної та суспільної свідомості. Аналізується зміст категоріального
коло понять, що віддзеркалюють досліджувану проблему. Це поняття –
«природа», «перша природа», «друга природа», «дика природа», «священний
простір». Дика природа виступає священним простором, бо є: – джерелом
світоглядних настанов та об’єктів поклоніння для соціальних суб’єктів; – в
християнській традиції розуміється священним творінням Божим; – виступає
«оригіналом» природного ареалу людства; є Музою для натхнення та творчої
діяльності людини; – рекреацією для її відпочинку, випробування та відновлення
сил.
Ключові слова: дика природа, священний простір, суспільство, людина,
світоглядні настанови.

Посилення антропогенного впливу на природу
внаслідок індустріального розвитку соціуму обумовило
появу кризисних екологічних процесів у світовому
масштабі. Шістнадцять з 17 найтепліших років в історії
людства відбулися саме в 21 столітті. Ця тенденція не
тільки загрожує екосистемам і біорізноманіттю світу,
але і являє собою серйозний ризик для світу, безпеки
і сталого розвитку. Багато конфліктів в сучасному
світі ініціюються, поглиблюються або затягуються
саме конкуренцією за обмежені природні ресурси
[11]. Зростання темпів виробничої діяльності людства
викликало руйнування множини екологічних систем,
скорочення біологічного різноманіття, забруднення й
виснаження природних ресурсів (повітря, води, землі,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 123

лісів), незворотні кліматичні та ландшафтні зміни
–– все це актуалізує увагу дослідників до екологічної
проблематики і, зокрема, до проблеми дикої природи
та формування відношення до неї як священного
простору. Певний вклад в осмислення досліджуваної
проблеми внесли такі науковці як Л. Грэбер (Linda
H. Graber) [1], В. Борейко [2–4], В. Бочарников [5–6],
К. Мілтон (К. Milton) [10] та інші. Спираючись на
доробок фахівців з осягнення дикої природи, розуміння
її атрибутів та із урахуванням сучасних реалій вважаємо
слушним з’ясування сутності понятійної конструкції
«дика природа як священний простір», що і виступає
метою написання статті.
Розширення життєвого простору є природним
прагненням усіх організмів і людина не є виключенням.
На протязі всієї історії людства відбувався процес
освоєння дикої природи і створення штучного світу,
який до останніх століть поступався за масштабами
природному навколишньому середовищу. Невід’ємними
атрибутами сучасного соціуму виступають вже штучна
інфраструктура та віртуальний світ. Прагнення до
комфортності, гонка за часом в повсякденному житті
ведуть до того, що життя сучасної людини проходить
все більшою мірою в середовищі техногенних
ландшафтів і штучних матеріалів. Але це ж загострює
необхідність спілкування людини з першої, дикою
природою, першеприродним середовищем існування.
Яку роль для сучасної людини грає дика
природа? Спочатку з’ясуємо зміст основних категорій
досліджуваної проблеми. Тлумачення природи у
широкому сенсі – це органічний і неорганічний
матеріальний світ, Всесвіт у всій сукупності і
різноманітті його форм. У вузькому розумінні природа –
це те, що не створене людиною. В такому тлумаченні
природне протиставляється штучному. Природа в
буденному розумінні – сукупність повсякденних умов
існування людства, природне оточення людини: ліси,
поля, гори й степи, річки, моря, океани, клімат, флора
й фауна. Поширеним є використання понять «перша
природа» та «друга природа». Останнім терміном
позначають все, що є результатом перетворювальної
діяльності людини, створено людиною і існує завдяки
її впливу чи втручанню. Якщо розуміти дику природу
як першу природу, то визначення дикої природи
тотожне таким категоріям як буття, реальність,
універсум, космос, які не включені в простір людської
життєдіяльності.
Зміст поняття «дика природа» можна розуміти як
простір, де людина не впливає на природні процеси, де
природа саморегулюється і в якому існуюче біологічне
різноманіття змінюється лише під впливом внутрішніх
чинників. «Дика природа» – це «незаймана природа»,
«первісна природа», яка не відчуває антропогенного
впливу
на
своє
функціонування.
Основними
характеристиками дикої природи вважають її свободу і
природність. Атрибутами дикої землі, які вносять вклад
в її свободу є: 1) ступінь можливості для усамітнення
землі; 2) віддаленість землі від цивілізаційного
простору; 3) ступінь можливості екологічних процесів
залишатися поза контролем людини. Атрибути,
які вносять вклад в природність дикої землі, є:
1) ступінь збереження первісного природного складу;
2) можливість залишатися дикій природі незмінною
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незважаючи на штучний характер перетворювальної
активності людини; 3) рівень незабрудненості дикої
природи відходами та сміттям сусідніх цивілізацій [9,
c. 90–91]. Відсутність людського контролю над певною
територією, і тимчасова нетривала присутність людини,
яка не залишається там, характеризують статус дикої
природи. До виникнення масштабної екологічної кризи
вважалося, що людина може безмежно користуватися
ресурсами природи для розширення своїх можливостей.
Природа розглядалась як комора для промислового
зростання та необхідна умова виробничої активності
людини, для відтворення нею штучного навколишнього
середовища та задоволення власних потреб. На
сучасному етапі основним джерелом протиріч людини
з природним середовищем виступають її матеріальні
потреби і інтереси, прагнення максимально вичавити з
природи все, що їй необхідно для своєї життєдіяльності.
Оскільки інтереси і потреби людини весь час зростають,
розширюються, а можливості освоєної вже природи
задовольняти їх небезмежні, то людина, чим далі, тим
більшою мірою прагне використовувати потенціал
дикої природи. Екологічні негаразди сучасності
актуалізували необхідність формування відношення
до дикої природи як до священного простора. Які ж
підстави щодо цього можна виокремити? Зазначимо,
що поняття «святе» і «священне» близькі за значенням
і можуть бути атрибутом одного і того ж предмета, в
даному випадку – дикої природи. Можливо тлумачити
співвідношення «святого» і «священного» і як засіб
і мету. Тлумачення дикої природи як священного
простору має, перш за все, релігійне підґрунтя. Святим
є творіння Богом природи і не викликає сумнівів,
що існування природи передувало появі людини,
яка з перших кроків своєї активності почала процес
соціалізації природи. Згідно такому підходу дика
природа як священний простір має онтологічний статус.
Висловлюється думка, що потрібно бачити природу
вже як священну і визнати, що її святість залежить від
того, що вона розглядається як окрема від людства [10].
Атрибут «священне» підкреслює відокремленість дикої
природи від мирського, меркантильного і підкреслює
необхідність особливого до неї відношення, як такого,
що належить до сфери Божественного і має благодатні
властивості. Ареали дикої природи – це земні версії
порядку і вдосконалення, де людина може найбільш
повно «перевтілитися». Дика природа представляє
землю такою, якою вона була на початку свого
існування, відразу після створення Богом. Первозданна,
дика природа є також образом відновлення Образа
Божого, порятунком, як зазначається в християнській
традиції, занепалого світу. На відміну від Едему (Сад
спокою, невинності і легкої праці) дика природа є
місцем постійної боротьби, тяжкої, але такою, що
все ж облагороджує. Стародавній Едем представляв
потребу доіндустpіальної людини в образі домашнього
комфорту, здатного підтримати її в повсякденному
тяжкому житті [1]. Дика природа тлумачиться як Лик
Бога, як традиційна тріада істини, добра та краси.
І саме на лоні дикої природи Будда, Мойсей, Ісус
та інші великі мислителі та вчителі знайшли своє
просвітлення, бачення і осяяння [4, с. 131] – Дика
природа розглядається як святе місце, бо вона містить
«іеpофаніі» (місця жертовного шанування) та містичні
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властивості. Вона є місцем очищення людини від
мирських вад та нікчемних спокус, можливістю
зануритися в досконалий, гармонійний світ (нехай
тільки на уїк–енд або у відпустці) і виринути очищеним.
Прагнення людини до порядку також спонукає
її розглядати дику природу як священний простір, в
якому панує гармонія, досконалість та системність.
Етика дикої природи – це аксіоматична система
почуттів і переконань. Подібно до всіх аксіоматичним
системам, вона організована пірамідально, з головним
доводом на вершині і з колом значень біля основи.
Порядок є не меншою мірою справою рук людини,
ніж природи, тому порядок дикої природи може бути
натхненням і дією для людини [1]. Ареали та прояви
дикої природи виступають священним простором як
національні символи і слугують ідентифікації певної
країни, етносу, особистості. Слушною є думка, що
виникнення суспільного інтересу до дикої природи
стає важливою рисою сучасного стандарту життя, і все
частіше це здійснюється через пам’ять, міф, символи.
Символ полегшує засвоєння складних положень
шляхом заміщення простими знаками, що легко та
швидко запам’ятовуються. Заповідні об’єкти дикої
природи стають патріотичними, етичними, культурними,
релігійними, духовними символами регіону, держави,
народу [4, с. 135]. Зазначимо, що в країнах, які
мають значні території дикої природи, зберігаються
традиційні вірування в сили природи. Так, в Камеруні,
де зберігається чи не найбільше в світі біологічне
різноманіття флори та фауни, і в 21 столітті близько 6%
населення – прихильники традиційних африканських
вірувань (анімалізм, фетишизм, культ сил природи тощо)
[12].
Дика природа виступає естетичним феноменом саме
в неодомашненому, некультивованому, нецивілізованому,
неслухняному форматі. Дика природа викликає
естетичні яскраві почуття та переживання й обумовлює
специфічне духовне, чуттєве ставлення більшості людей
до неї, яке є вільним від повсякденної практичної
потреби. Дика природа викликає бажання побачити,
послухати, побувати ще раз в священному просторі
краси, величі, вона дає людини натхнення в її творчій
активності. Кращі письменники і художники різних
часів і народів оспівували естетику дикої природи. Такі
художні школи як американська «Школа річки Гудзон»,
канадська – «Школа «Групи Семи», давньокитайська –
«Гори–води» вихваляли незайману людиною дику
природу, що виступала Музою, натхненням для їх
творчості [3].
Простір дикої природи виступає як священний, бо
виступає «оригіналом» природного ареалу людства і
потребує збереження, формами якого виступають як
радикальна, абсолютна заборони втручання людини,
так і ефективна заповідна природоохоронна діяльність
соціальних суб’єктів. На жаль, сьогодення свідчить
про загрозу знищення значної кількості об’єктів як
дикої природи [7], так і природного навколишнього
середовища взагалі. Збереження недоторканності дикої
природи передбачає, зокрема, використання нових
джерел енергії, які не пов’язані з викидами CO2. Але,
наприклад, частка всіх альтернативних джерел енергії
(енергія сонця, вітру і біомаси) в структурі виробництва
електроенергії в Україні за 5 міс. 2017 р. становила
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лише 1,1%, поновлюваних і безвуглецевих джерел
енергії [8]. Тому наступ на священний простір дикої
природи поки ще не з упинено.
Підсумовуючи, зазначимо наступне. Дика природа –
це простір, де людина не впливає на природні процеси,
де природа саморегулюється і в якому існуюче
біологічне різноманіття змінюється лише під впливом
внутрішніх чинників. Основними характеристиками
дикої природи виступають її свобода і природність.
Дика природа виступає священним простором, бо є: –
джерелом світоглядних настанов та об’єктів поклоніння
для соціальних суб’єктів; – в християнській традиції
розуміється священним творінням Божим; – виступає
«оригіналом» природного ареалу людства; є Музою для
натхнення та творчої діяльності людини; – рекреацією
для її відпочинку, випробування та відновлення сил.
Перспективи подальших пошуків у зазначеному
напрямі полягають у з’ясуванні принципів взаємо
відносин дикої природи та культурних ландшафтів в
сучасному соціумі.
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Wilderness as a sacred space
The problem of wilderness as a sacred space is analyzed. The goal of the article
is to study the wilderness as a source of worldview attitudes and objects of worship
for social subjects, to clarify the value of wildlife and its role in the development
of sociality. The content of categories reflecting the problem under investigation is
analyzed, namely, concepts – «nature», «first nature», «second nature», «wilderness»,
«sacred space». Wilderness is a space where man does not influence natural processes
where nature is self–regulated and in which the existing biological diversity varies
only under the influence of internal factors. Wilderness acts as a sacred space,
because: – it is a source of ideological guidance and objects of worship for social
subjects; – wilderness is understood as the sacred creation of God in the Christian
tradition; – wilderness acts as the «original» of the natural habitat of humanity, the
necessary condition and the basis for the production of goods and services; wilderness
is also a Muse for inspiration and creative activity of a person, a recreation for the rest
of man, testing and restoring his strength.
Keywords: wilderness, sacred space, society, man, world outlook.
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Літургія як зустріч
З феноменологічних позицій розглянута літургія. На прикладі парадиг
мальних зустрічей, що їх описує Біблія, виявляються їхні основні характеристики
з позиції наповненості життєсвіту людини. Означені атрибути розглядаються
в контексті Божественної Літургії як Трапези Ісуса Христа.
Ключові слова: «буття перед», «буття з», поклик, прихід, зустріч,
трапеза, койнонія, діалог, благодаріння.
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Відомий католицький теолог минулого століття
В. Деветак розмірковуючи про месу стверджував, що
вона повинна бути «зовнішньою, внутрішньою та
життєвою» [9, р. 18]. Названа ним тріада «зовнішність»,
«внутрішність» та «життєвість», очевидно, стосуються
літургійного та позалітургійного вимірів богослужіння.
Ці виміри становлять поєднання, власне, культовості
та душевних, особистісних конотацій містеріального
дійства, що надалі має бути перенесеним на
позалітургійне життя у вигляді цілісного літургійного
досвіду. Таке бачення літургії – показове, феноменально
та стадіально, наочно демонструє актуальність нашої
статті. Мається на увазі очевидна для спостерігача
«ззовні» антиномічність літургії: її розгортання як
драматичного дійства, так би мовити, «виробництва
присутності» (термін Ганса Ульріха Гумбрехта) [6]. Бога
й водночас реальності цієї присутності в Євхаристичних
Дарах; тривання за принципами вистави, де основними
дієвими особами є священик, а глядачами – прихожани
й водночас чужість пасивного споглядання духу
сумісної Трапези як діяльного єднання. Продовжуючи
цю думку, фіксація на логічній антиномічності літургії:
її дискретності, а не цілісності, функціональності,
а не субстанціональності, не прояснює, а, навпаки,
віддаляє нас від її розуміння. На нашу думку, тим же
підходом, що дозволяє в найбільш несуперечливий
спосіб наблизитися до її розуміння, враховуючи не
тільки «погляд ззовні» а живий досвід «буття з», є
феноменологічний підхід, що спонукає до розгляду
літургії як Зустрічі.
Метою статті є верифікація гіпотези щодо мето
дологічної коректності розгляду літургії як зустрічі у
повноті її феноменальних проявів.
Огляд
літератури.
Не
відкидаючи
певної
методологічної цінності суто сцієнтистських підходів
до літургії, заснованих на пізнавальному оптимізмі та
переконанні, що за пізнаваною «поверхнею» літургії
немає трансцендентної «глибини», надамо перевагу
іншому, так би мовити, більш нелінійному підходу.
Насамперед,
виокремимо
догматично
вивірене
розуміння літургії, більш точно, Євхаристичної
літургії, як Трапези Господньої, трансльоване усією
християнською традицією в її неосяжності: від Отців
і Вчителів Церкви й дотепер – церковним кліром.
Сутність цього підходу – апологія реальності, дійсності
християнської літургії, яка долучає християн, за
посередництвом Святого Духу, до спілкування й життя
з Богом. Серед представників Церкви в її конфесійній
різноманітності, які обстоювали традиційний підхід
до літургії, адаптований до свідомості сучасної
людини, назвемо провідників літургійного оновлення:
Б. Сове, М. Афанасьєва, С. Булгакова, Й. Фундуліса,
О. Шмемана, Й. Зізіуласа, П. Василіадиса, Калліста
(Вейра), В. Вакушиновича, Б. Ботта, Л. Ж. Буйє,
Ф. М. Каброля, Ж. Даніелу, Кульмана, Г. Дікса,
І. Конгара, А. Дудченка. Серед науковців, що
займаються близькою проблематикою, відмітимо праці
українських науковців Юрія Чорноморця та Олександра
Філоненка, орієнтованих на комплексне й системне
бачення проблеми в контексті теологічної ситуації
у християнстві загалом. Більш естетизований підхід
до християнського богослужіння та християнської
традиції прослідковуємо в богословській естетиці Ханса
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Урса фон Бальтазара; драматичній концепції Юзефа
Тішнера; досить складній і послідовній теоестетично/
теодраматичній концепції Девіда Гарта.
Старозаповітна частина Біблії неодноразово згадує
сюжети, в яких йдеться про спроби зустрічі людини та
Бога. Парадигмальним способом «запрошення» Бога до
зустрічі стає трапеза. Наприклад, бенкет «перед Божим
обличчям» здійснюють медіанський священик Їтро та
Арон із старійшинами Ізраїлю (Вих. 18:12); Мойсей
разом з іншими їдять та п’ють, споглядаючи Бога
(Вих. 24:11). Проте, споглядання Бога не рівноцінно
зустрічі з Ним. Запрошення Бога з необхідністю не
означає прийняття цього запрошення. Ця розповідь
про бенкет перед Божим обличчям (але не з Богом)
показує взаємини між Богом і людиною та виявляє
видиму нерівність між ними. Окрім цього, наведені
уривки переконливо свідчать, хто б не був номінальним
організатором трапези, тим, хто його справляє є Бог,
який зовсім не обов’язково сидітиме з іншими за столом.
Утім, знаходимо в Біблії й описання дійсної
зустрічі Бога та людини. Найвиразніше – оповіді
про гостинність Авраама в Мамре та, з огляду на
літургійний дискурс, про Таємну Вечерю воплоченого
Бога–Логоса, Ісуса Христа із своїми учнями. Сюжет
Таємної Вечері є загальновідомим. Тому стисло
зупинимося на зустрічі Авраама в Мамре, переданої
в старозаповітній частині Біблії. Нагадаймо, йдеться
про зустріч Авраама з Господом, коли «він звів очі
свої і глянув, і ось, три чоловіки стоять проти нього»;
подальші події запрошення, заклання тільця та
частування Бога Авраамом і його дружиною Сарою
(Бут.18:1–8). Що нам відомо про цю зустріч? На
відміну від Таємної Вечері, Аврааму Бог явився в
Трьох Іпостасях, втілених тілесно. Авраам зустрів Бога
безпосередньо, тобто «віч–на–віч», в усій повноті,
переживаючи його присутність духовно, чуттєво та
емоційно; інтелектуально, – усвідомивши, хто є Суб’єкт
зустрічі; діяльнісно, – пригощаючи його. Момент
зустрічі став не промовлянням чи мовчанням, тобто, не
комунікативним актом, а живим спогляданням повноти
Іншого у її прихованості й водночас відкритості. Самому
ж спогляданню, як відповіді на явлений поклик Бога,
передувало передчуття та готовність до нього. Факт
зустрічі, окресливши певний простір «між» Богом
та Авраамом, одночасно зробив його територією
взаємності, спільним інтерсуб’єктивним бого–людським
простором. Зустріч започаткувала діалог, адже «зустріч –
це умова виникнення діалогу» [7, с. 25], а, можливо, і
його початок. Адже, чи не є таким звернення «обличчям
до обличчя»?
Як і будь–яка зустріч, ця зустріч здійснилася у
просторі й часі. У трансцендентно–часовому вимірі
вона відбулася як подія, що передує чомусь, так би
мовити, подія «перед», не тільки передчуттям поклику
та койнонії, але й есхатону, не відчуженого спів–буття.
Зробимо важливу заувагу, «буття перед» не тотожне
«буттю навпроти»; вони докорінно відрізняються
один від одного. Як справедливо зауважує польський
діалогіст Ян Клочовський, «відмінності між першим
та другим випливають із наявності чи відсутності
чогось третього, що пов’язує людей. Таким принципом,
що пов’язує людей, є спільна участь, завдяки якій
й створюється взаємність, відповідальність [7,
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с. 31]. Забігаючи дещо далі, таким «буттям перед»
є і християнська літургія, що, власне, поєднує спів–
причасників у Христі в молитві й очікуванні Його.
У просторовому вимірі таке «буття перед» – це
перед–стояння людини перед Богом «на повний зріст» (у
відкритості) та «на певній дистанції», що скорочується
миттєво, як тільки буде зроблений крок назустріч.
Метафізично, ці відкритість та дистанція – відповідно,
необмежена та нездоланна. Необмеженість відкритості
випливає з усвідомлення людиною докорінності
трансцендентного; міри її готовності взаємодіяти з
Ним. Нездоланність дистанції випливає з цього ж, коли
останній крок між Богом і його творінням не може
бути зроблений ніколи, а тільки «за мірою зростання»
людської особистості – через долучення до Церкви як до
Тіла Христового; духовне життя.
Екстраполюючи описані нами вище атрибути
Зустрічі на літургійний дискурс, відмітимо, що
Божественна
Літургія
відтворює
парадигмальну
зустріч воплоченого Бога–Логоса зі своїми учнями.
На відміну від першої зустрічі, вона – не тринітарна, а
христоцентрична, в якій «Христос є втіленим таїнством.
Євхаристія – втіленим тілом Христа» [3, с. 70].
Знову ж, у порівнянні з першою, друга – не раптова,
а усвідомлена, за Покликом. Подія цієї зустрічі –
емпіричний факт, розчинений у трансцендентній
реальності, яка оприсутнюється через Дари та Поклик
долучитися до них. Відповісти на Поклик – означає
долучитися до Трапези, «вкусивши» Дари. В цьому
зв’язку показовою є семантична структура євхаристії.
Підпорядкована меті – причаститися Слову–Христу,
вона складається з двох частин: Літургії оголошених
(так би мовити, літургії Слова) та, власне, причастя
(літургії втіленого Слова). Перша частина – читання,
слухання, сприйняття, розуміння Священного Писання
не нівелюється, а тільки підсилюється другою
частиною – куштуванням втіленого Слова, Тіла та Крові
Христа. Обидві частини Літургії є однаково важливими
та потребують не споглядання, а діяльної присутності.
Як зазначає з цього приводу сучасний український
богослов, протоієрей Андрій Дудченко, «складно собі
уявити, щоб хтось із християн свідомо позбавляв
себе слухання слова Божого: скажімо під час читання
Євангелія закривав вуха чи виходив з церкви, щоб не
слухати» [8]. Такою самою недоречністю є й відмова
християн від участі у другій частині літургії – в причасті
Тіла й Крові Втіленого Слова–Христа. В такому випадку
частина євхаристичної спільності ніби усувається
від Трапези, перетворюючись не на її учасників, а на
глядачів, що суперечить смислу цього таїнства.
Учні Ісуса на Таємній Вечері, як і Авраам та
Сара в Мамре, споглядали Бога безпосередньо
у його феноменальній повноті. Закономірно, що
літургія – феноменально насичена койнонія. Її
просторова, темпоральна, містеріальна зосередженість
відповідає духу християнства – релігії воплоченого
Бога, земна зустріч з яким теж досягається через
занурення у матерію. Такими подіями воплочення
є, насамперед, Слово, втілене в молитві; Зустріч,
втілена в таїнстві; Божественні енергії, втілені в
церковному мистецтві. Діяльнісно це виявляється в
промовлянні слів молитви, споживанні євхаристичних
дарів, спогляданні божественної краси в церковному
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мистецтві. Процесуально – у, так би мовити, «логіці»
православного богослужіння: від слова до євхаристичної
повноти. Антропологічно та феноменально – у
зверненні православного богослужіння до всіх чуттів
і людських здібностей сприйняття: слуху, зору, дотику,
смаку, коли спільнота вірних «на власні вуха чує»,
«на власні очі бачить», «руками своїми доторкається»
та інтерсуб’єктивно переживає у спільному досвіді
божественну присутність.
Темпорально, літургія ніби здійснюючись у певних
межах, виходить з минулого, спрямована у майбутнє –
до есхатону; разом з цим, з метафізичних позицій, не
має часових обмежень. Зробимо невеликий відступ:
серед сучасних християнських богословів та теологів
немає єдиної думки з приводу способу присутності
таїни спасіння та благодаті, їхніх наслідків та плодів в
Трапезі Господній. Для прикладу наведемо одну з таких
думок, озвучену знаним православним богословом
Афанасієм (Євтичем), який обґрунтував, образно
говорячи, містеріальну репрезентацію трансцендентної
реальності в літургії. Мається на увазі прикликання
Духа Святого, який являє пастві не тільки Христа, але й
Друге Пришестя Христове. В такому разі євхаристія стає
не тільки найбільш повним поєднанням з Боголюдиною
в його Трапезі та відновленням реальності цієї події,
але перспективно есхатоном, перед–стоянням перед
Царством Небесним.
У будь–якому разі, незважаючи на «різночитання»,
євхаристія є трансцендентим «днесь». Як підмічає
сучасний сербський богослов Володимир Вукашинович,
літургійне «днесь» (висловлюючись більш сучасною
мовою, сьогодні, зараз, нині) вказує на те, що «в
богослужебному,
пневматологічному
значенні
представляє, являє свято: вірні реально й справді беруть
участь у події, яка не є достовірним фактом минулого,
проте дійсністю, до якої ми долучаємося Святим Духом»
[3, с. 70]. Літургійне «днесь» є «зараз» у спілкуванні, що
неможливо без зустрічі як події, що передує йому.
Що ж передує самій зустрічі? У відповідності
з християнською богословською та релігійно–філо
софською традицією – Поклик. Один з визначних
представників православної духовності митр. Антоній
Сурозький так описує цей феномен: «Віра наша, якщо
вона виростає в реальність, повинна починатися з
голоду, з туги, з пошуку чи з дива зустрічі… У кожній
людині є така глибина, такий обшир, які ніщо не
здатне заповнити; такий простір та така глибина, які
можуть бути заповнені лише Божою присутністю.
Такий голод пробуджує в душі людини усвідомлення
того, що чим–завгодно можна поступитися лиш для
того, щоб знайти… Того Єдиного, Хто може заповнити
й преобразити душу, тіло, всю істоту» [1, с. 23–24].
Тобто, людині іманентно властива спрага за Творцем, що
спонукає її шукати Його, вслухатися в Його слово, і з
нетерпінням чекати Його відповіді.
Що ж слідує після почутого поклику? Продовжуючи
феноменологічну лінію, – Прихід. Звернемося до
герменевтики цього слова на прикладі показового
в цьому контексті російського терміну «приход»
(український відповідник цього терміну – парафія).
Важливо, що етиміологічно іменник «приход» походить
від дієслова «приходити». Приходом в Росії називали
первинну церковно–адміністративну одиницю, що мала
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свій храм та можливість здійснювати богослужіння
та, відповідно до цього, що більш значиме для нас, –
сукупність прихожан – християн, що регулярно
відвідували храм для спільної меси, тобто приходили
до Бога. Семантика цього слова наочно підказує
відповідь на поставлене нами вище питання. Як учні
Ісуса Христа були запрошені Вчителем та прийшли
до нього, літургійній зустрічі передує прихід людей,
запрошених через спокутувальну жертву Христа. Що
ж слідує за приходом? Як ми вже згадували вище –
«Буття перед» у модусах передчуття та передстояння.
«Буття перед» у живій літургійній койнонії стає
«Буттям з», невіддільними один від одного сходинками
богоспілкування. В такий спосіб літургійній койнонії,
«Буттю з», передує Зустріч як «Буття перед»; зустрічі –
Прихід запрошених, обізнаних та поєднаних спільною
метою, які почули Поклик. Окремо згадаймо, що
літургійна містерія неможлива без Благодаріння, яке
заслуговує на пильну увагу та буде розглянуте нами в
межах окремої статті.
Звернімося тепер до спільнотного дискурсу зустрічі,
адже літургія здійснюється суголосно з іншими. Інший,
що в богослужінні поруч не тільки передстоїть з тобою,
а свідчить перед Богом за тебе. Інший, що вже пережив
досвід спілкування та єднання з Богом, і тримається
за нього як за щось найбільш істинне у своєму житті,
«живе у Бозі», може стати неофіта ликом, іконою Божою
в дії з тобою. Адже, ми живемо в епоху віддалену в часі
від моменту Боговтілення, і маємо покладатися не на
досвід безпосередньої, «віч–на–віч» зустрічі з Христом,
а на свідчення Священного Писання та Священного
Передання. Тож таким ликом Божим для того, хто ще
тільки на шляху до пізнання Творця, стає інший, коли
ми зустрічаємо людей, які знають Христа, вірують в
Нього. Тобто, говорячи словами А. Сурозького: «…
ніхто не може зректися всього, щоб слідувати за
Богом, якщо не побачить в обличчі хоч однієї людини
сяйва вічного життя… Іноді людина сяє. Іноді ми
бачимо в людині таку глибину і такий обшир любові,
самозабуття, що вона вже землі не належить. Вона нам
розкриває початок небесного» [2, с. 16]. З одного боку,
згадувана порожнеча, яка не може наповнитися нічим
іншим, окрім Бога, змушує сотвореного за образом
шукати гранично правдивого сенсу життя. З другого,
досвід зустрічі з іншим, що вже долучився завдяки
досвіду Богоспілкування до спільноти вірних, відповів
ствердно на поклик відповідати Його подобі, впевнює у
реальності жаданої зустрічі з Трансцендентним Іншим.
Християнська літургія є зустріччю ще й тому, що
у досвіді євхаристичного спілкування вона зустрічає
найголовніше – внутрішнє, яке не вимагає повного
виразу назовні. Але повнота участі внутрішнє та
зовнішнє. Зовнішнє як світло внутрішнього, відблиск
внутрішнього
переживання
повноти,
символічне
втілення цього переживання. Разом з цим, зовнішнє
дозволяє нам «доторкнутися» до внутрішнього через
відблиски краси. Утім, трансцендентне «Ти» недоступне
через безпосередню розмову, але таке, що може виявити
себе через знаки, зокрема, відчування божественних
енергій через красу, яка засвідчує присутність Бога, коли
«у богослужінні мистецьке піднесення перетворюється
на містичну зустріч» [4, с. 105]. За таких умов краса
постає справжньою теофанією – чи то епафанічною
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зливою – божественних енергій, перед якою можна
лише стояти з острахом, схиляючи коліна в молитві.
Очевидно, що зустріч з Богом та подальша койнонія
як жива душа православної літургії неможлива
без мистецтва, яке покликане зробити невидиме –
видимим, неосяжне – осяжним, а значить ближчим
й зрозумілішим мирянам. За аналогією з тим, як
незбагненне «Воплочення Слова Божого в особі Ісуса
Христа з Назарету зробило неосяжне осяжним у плоті
Діви Матері, незбагненне – збагненним у людському
серці, неописане – описаним у створеній матерії»
[5] через церковне мистецтво в символічний спосіб
воплочується Христос. Коли, говорячи словами Йоана
Дамаскіна, «Неописана й неприступна природа живого
Бога зробилася описаною та доступною людській
плоті та в матеріальному створінні» [9, с. 143]. З цього
випливає сутність релігійного мистецтва та його місія
в літургійному дійстві. Ця місія – не естетична, а
пастирська та діяльнісна. Релігійне мистецтво в його
образотворчому вимірі (ікони, фрески) не створює
образ невидимого бога, а зображує видиму плоть
воплоченого Бога; не створює пантеон для поклоніння
у вигляді іконостасів та окремих ікон, а через ці образи
запрошує до зустрічі з Ним у праведному житті. В його
найбільш імматеріальному, музичному вимірі воно
намагається вихопити людину з тенет буденного життя
через вслуховування в звуки божественної гармонії. В
його найбільш матеріальному вимірі (храм) – пропонує
місце зустрічі зі Значимим Співбесідником, наповнене
символами, знаками–дороговказами до Нього. Не
випадково, в сакраментальному просторі храму
ідеальне втілюється через матеріальне. Наприклад,
купол як основна частина храму, що й, власне, збирає
його докупи, є символом Христа (Пантократора, тобто
«Вседержителя») та Царства Небесного, де Отець разом
з Сином донині створює, спасає та судить.
Насамкінець, зустріч не тільки подія. Завершена
зустріч певний (швидкоплинний чи довготривалий) час
присутня з людиною у її пережиттях. Тому, у духовному
сенсі, зустріч, що дана людині у пережиттях – це не
завершена, а така, що чекає на продовження зустріч;
тобто майбутня зустріч, присутня в людині у модусі
передчуття. Містерія та її пережиття – невід’ємні
атрибутивні
взаємодоповнюючі
компоненти
християнської літургії. Літургійне дійство відтворює
зустріч з Богом; пережиття свідчить, що зустріч
відбулась. Разом з цим, порушення гармонії між цими
складовими містеріальної драми – руйнівне для її
сутності. Містеріальність без пережиття перетворюється
на відсторонене об’єктивоване споглядання; пережиття
без осягнення таїни містерії становить загрозу її
суб’єктивізації, своєрідного літургійного соліпсизму,
чуттєвої екзальтації, заснованої не на співпережитті з
іншими реальної події, а власних афектах і емоціях,
безвідносно до їх трансцендентної першопричини.
Підсумовуючи, в статті з феноменологічних позицій
розглянута літургія. На прикладі найвизначніших
зустрічей, що їх описує Біблія, виявляються їхні основні
характеристики з позицій наповненості життєсвіту
людини.
Обґрунтовується,
що
парадигмальним
способом запрошення та зустрічі з Богом є Трапеза,
що здійснюється в Божественній Літургії. Зустріч, як
її описує Біблія, не є комунікативним фактом, а живим
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спілкуванням з Богом в Його прихованості й водночас
відкритості. Стадіально, вона розгортається у вигляді
двох модусів: «буття перед» (передчуття, передстояння)
та «буття з» (власне, літургійної койнонії), невідділь
ними одна від одної «сходинками» богоспілкування.
Євхаристична літургія є христоцентричним транс
цендентним «днесь», зустріччю Бога–Логоса зі своїм
народом. Загалом, літургійній койнонії передує Зустріч,
зустрічі – Поклик та Прихід запрошених – християн,
обізнаних, поєднаних спільною метою благодаріння.
Важливий спільнотний дискурс зустрічі в літургії,
адже вона здійснюється суголосно з іншими; інші не
тільки передстоять з тобою, а свідчать перед Богом
за тебе. Зустріч в літургії – це не тільки подія, але й її
пережиття, що передує, становить передчуття наступної
зустрічі.
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Liturgy as a meeting
In this article liturgy is considered from the phenomenological standpoint. Based
on the examples of the most important meetings described in the Bible, their main
characteristics are revealed from the viewpoint of fullness of a person’s vital world.
It is substantiated that the paradigmatic way of inviting and meeting with God is the
Meal, which is actually manifested in the Divine Liturgy up till now. The meeting, as the
Bible describes it, is not a communicative fact, but it is a living communion with God in
its secrecy and at the same time openness. It unfolds by stages as two modes of being:
«being before» (premonition, standing in front of Him) and «being with» (actually, a
liturgical koinonia), inseparable from one another «stages» of the communion. The
Eucharistic liturgy is the Christ–centered transcendental «nowadays», the meeting of
God the Logos with his people. In general, the liturgical koinonia is preceded by the
Meeting, the meeting – the Call and the Coming of the invited – Christians who are
cognizant and united by the common goal of Thanksgiving. The communal discourse
of the meeting in the liturgy is important, because it is consonant with others. Others
do not only stand before you, but witness before God for you. The meeting in the liturgy
is not only an event, but it is also its experience, which precedes and is a premonition
of the next meeting.
Keywords: «being before», «being with», call, coming, meeting, meal, koinonia,
dialogue, thanksgiving.
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«Есхатологічні реальності»
античної картини світу
Автор проводить послідовне виокремлення релігійних та філософських
поглядів есхатологічного змісту. У межах античної картини світу
виявляє смислові рівні теми, авторські інтерпретації. Есхатологічні ідеї
розглядаються під кутом зору уявлень мислителів про Долю людини та Долю
Всесвіту («замкнену в кільце»). Тема есхатології розкривається у контексті
індивідуального буття (філософських та релігійних вчень про душу), в просторі
якого осмислюються її додаткові контексти.
Ключові слова: душа, есхатологія, ідея, індивідуальна, Всесвітня, циклічна,
смисли.

Проблема розкриття смислового навантаження
есхатологічних ідей у вимірах різних релігійних
епох має вагоме значення для реконструкції еволюції
есхатологічних моделей світу. Це поширює, з
одного боку, простір їх смислотворення. З іншого
боку, культивує інтелектуальну культуру, розширює
світську та релігійну свідомість, розвиває духовну та
індивідуальну культуру мислення.
Есхатологія як феномен культури пройшла
певний шлях історичного розвитку, оформлення у
вигляді певних уявлень та вірувань, сформованих
релігійних систем. Поняття «есхатологія» має свою
генеалогію, традиції слововживання, крокувало через
різні епохи, вчення, релігії світу. У вигляді певної
системи визначало духовну ідеологію релігійних та
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світських спільнот, але як «розгорнутий» концепт у
релігійно–філософській,
релігієзнавчій
академічній
традиції не отримало достатнього осмислення та
обґрунтування. Адже, есхатологія належить до найбільш
значущих, широких та неодномірних, контекстуально
навантажених концептів релігійного, релігієзнавчого,
тобто теологічного та світського (філософського,
наукового) дискурсу, є матрицею релігійних систем
світу, атрибутом свідомості, «механізмом» розвитку
культури та оновлення її духовного життя. Саме
тому, ми звертаємось до осмислення «есхатологічних
реальностей» різних культур з метою їх реконструкції.
Ступінь розробленості проблеми. Есхатологічна
проблематика пронизувала всі релігійні та філо
софські системи людства, роботи яскравих авторів
західноєвропейської парадигми культури, філософів:
Емпедокла, Піндара, Аристофана, Цицерона, Піфа
гора, Платона, Аристотеля, Плотіна, Порфирія, Прокла,
Ямвлиха, Дж. Бруно, Г. Лейбніца, Ф. Ніцше, А. Шопен
гауера, Д. Юма, П. Тілліха та ін.
Історичну гілку розвитку ідеї Долі представляє
її всебічне осмислення в просторі античного світу.
Це стосується релігійної та світської свідомості, її
соціокультурних форм існування та ін. З урахуванням
вищеозначених вимірів її осмислення ми поступово
розглянемо різні есхатологічні реальності (моделі)
античного світу. Поглиблений аналіз ідеї Долі в античну
епоху дозволяє окреслити виміри її розповсюдження,
виявити філософські акцентуації. У ході наших
розміркувань ми зупинимось на окремих вченнях
(представниках) стародавньої епохи у контексті їх
значущості для розвитку філософської та релігійної
думки (для розкриття теми нашого дослідження).
Індивідуальна есхатологія: тема Долі душі. Мрія
пізнання та осягнення Долі своєї душі була характерною
для епохи античних часів (філософів, мислителів,
народної свідомості). Вона актуалізувалась у феноменах
містичного змісту, релігійній (світоглядній) карті
світу стародавніх греків. З історії античної культури
відомо, що в давньогрецьку епоху поширеним було
пророкування. Долею душі цікавились представники
різних прошарків суспільства. Отже, увага до неї
простежується на рівні повсякденної свідомості,
в уявленнях, віруваннях, дзеркально відбивається
у філософських вченнях. Її мотиви ми знаходимо
в комплексі стародавніх вірувань у життя душі за
гробом, в уявленнях про світ, про безсмертя душі і т. ін.
Тема Долі пронизує погляди представників орфізму,
герметизму, піфагореїзму (буде далі). У розширеному
вигляді вона широко представлена в філософських
системах античності, а саме в текстах Платона.
У загальному вигляді тема Долі (у різних формах
свого прояву) продовжує історичну гілку своєї
появи первинної свідомості. В межах античного
світу стверджуються її смислові «зерна», виміри
розповсюдження. В цьому аспекті нашу увагу притягує
необхідність виявлення її модусів існування, вимірів
розвитку ідеї Долі на рівні досліджуваної культури,
релігійної свідомості, філософських обріїв її здійснення.
На протязі історії містичні здібності завжди
привертали увагу народу, масову свідомість. Це було
обумовлено природною цікавістю людини пізнати свою
Долю (земну), з одного боку. З іншого боку, осягнути

236

Гілея

Долю небесну. В першому та другому випадках бути
готовим до «випробувань» Долі, або отримати шанс
на подолання її негативних проявів. Різні сакральні
практики (цілительство, пророкування, чудотворство)
були направлені саме на це.
У контексті розкриття вектору есхатологічної моделі
світу античних часів, а саме теми Долі індивідуальної
душі стає зрозумілою та значимою відома формула
«Пізнай самого себе». Вона розкривається у контексті
філософських експлікацій, містичних явищ античної
культури (буде далі). Античні віщуни сприймалися як
загадкові персонажі, як грецькі пророки, яким була відома
Доля душі. Отже, остання розкривається та культивується
у просторі духовного досвіду посвячених античних
часів. У просторі духовної культури особливо цінувалась
сакральна пам’ять жерців, філософів, мислителів
(Емпідокла, Піфагора та ін.) [3]. Були відомі історії про
їх попередні Долі, тобто прожиті життя. Античний світ
був переконаний у безкінечні перевтілення, які переживає
кожна душа. На цій темі виростали філософські системи,
релігійні вчення. Виходячи з них ми інтерпретуємо
ідею Долі як таку, що входила в структуру свідомості
стародавніх греків, виступала в якості її атрибута.
У давньогрецькій культурі відомий вислів «Пізнай
самого себе» означав необхідність згадати всі свої Долі,
пригадати себе у своїх колишніх життях. Саме таке
розуміння надавало значущості різних індивідуальних
Доль (земних), які вливаються у ідею Єдиної Долі
індивідуальної душі. Отже, тема індивідуальної
есхатології розкривається інакше (ніж у наші часи).
У сучасних тлумаченнях есхатологія експлікується
(нагадаємо) як доля душі за гробом, тобто розуміється
звужено. Тут доречно згадати, що у контексті роздумів
про індивідуальну есхатологію Е. Тейлор зазначав,
що тілесне воскресіння на небі або в царстві тіней по
своїй суті являє собою перехід душі, віддзеркалює тему
індивідуальної есхатології. У нашому контексті її Долю
небесну. Цю ідею підкріплюють стародавні уявлення (які
сягають у часи стародавнього Єгипту) про відродження
душі в духовному світі, Аїді. Саме там (в зоряних світах)
починається справжнє життя душі, розкривається її Доля
небесна. Цей мотив ми зустрінемо у різних варіаціях у
просторі філософської свідомості орфіків, піфагорійців,
Плотіна та інших авторів [2].
Антична свідомість презентувала її у більш
розширеному варіанті. Домінуючою для епохи
стає, на наш погляд, думка про Єдину Долю кожної
конкретної душі (глобальний контекст її осягнення),
яка розпадається на «фрагменти» її здійснення, тобто
на земні Долі людей (існування у різних життях).
Треба звернути увагу, що розуміння Долі у глобальних
масштабах наштовхує на думку, що Єдина Доля
поглинає локальні форми її здійснення, і навпаки, земні
Долі (як буде видно з філософських вчень) впливають
на першу. Ця думка стає центральною. Вона пронизує
у тому чи іншому вигляді релігійні та світські погляди
античних часів (поступово ми її обґрунтуємо). У
контексті реконструкції есхатологічної моделі світу
стародавньої епохи слід зазначити, що антична
культура презентує «змішану» систему світорозуміння
та сприйняття. А саме, в її просторі Доля Всесвіту
«втілюється» у індивідуальні Долі людських душ,
поглинає їх. У певному сенсі залежить від них.
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Зазначений вище заклик стародавніх мудреців
«Пізнай самого себе» (свою Долю) додатково розкриває
шанс її відкоригувати за допомогою переосмислення
своїх попередніх шляхів (земних та небесних). В такий
спосіб людина зцілює себе в моральному відношенні, у
контексті очищення її душі та духовної еволюції. Отже,
повноцінне існування в світі неможливе поза розкриттям
Долі духу. У свідомості давніх мислителів тільки її
воскресіння в пам’яті відновлює втрачену духовну
досконалість, вибудовує шляхи душі (небесні та земні).
Іншими словами, згадати свої Долі розумілось греками
як розкриття божественного Проекту в існуванні
людської душі (небесної та земної). Окресленні виміри
осмислення ідеї Долі розгортаються та презентуються у
філософських текстах античних авторів.
На прикладі ілюстрації античного світогляду, міфоло
гічних поглядів можливо «зібрати» деякі смислові виміри
теми Долі. Сакральна пам’ять про Долю душі відкриває
шлях до пізнання світоустрою, тобто Долі Всесвіту (його
структури, а саме духовних, божественних світів). Доля
душі за гробом розкриває її духовні шляхи, стани, які
вона пережила, а також висвітлює історію її появлення та
мету її існування. Іншими словами, висвітлює «останні»
(замкненні в кільце) Долі людини та світу. Наближає до
осягнення Божественної істини.
Мотиви теми Всесвітньої есхатології. Світобачення
стародавнього грека, його світоглядні установки
пронизувала тема Єдиного буття. У цьому сенсі можна
говорити про ідею Єдиної Долі Всесвіту, всього
існуючого буття. Єдине «розпадається» на множинне,
а останнє входить у структуру першого, тобто приймає
участь у здійсненні його Долі (земної та небесної). Ця
тема у неявному вигляді пронизує античну картину
світу. Доля богів і людей взаємодоповнює одна одну.
Межі між земним та небесним світом примарні. Майже
всі античні філософи вважали, що душами сповнене
все навколишнє буття. Іноді йшла мова про демонів та
героїв, інколи про богів. Під таким кутом зору можна
говорити про їх індивідуальну Долю. У свідомості
античної культури надприродне домінує над земним.
Представники божественної сфери, воля богів вибудовує
Долю (земну). Знання, мудрість презентувались як дар
богів. Засадничою стає думка про те, що Доля людини,
її буття в світі залежить від впливу духовної реальності.
Серед атрибутів Долі богів – позапросторість та
позачасність, вічність. Таким чином, духовний вимір
актуалізується у матеріальному світі. З цієї точки зору
дві грані (Єдиного) включають в себе ідею Долі, а саме
представників першої і другої ланки буття.
У просторі античної культури отримує свій подаль
ший розвиток тема Долі інших представників духовного
буття. Вона розгортається у вигляді різних феноменів
античної культури (містичного змісту). Як і у попередні
часи вона пов’язується з уявленнями про періодичні
втілення надприродних істот в тіла посвячених та
окремих людей. Йде мова про Долю духів та Долю людей
на яку вони впливають (фізично та духовно). Ідея Долі
представників божественної реальності розкривається
через феномен пророцтва, який був розповсюдженим у
храмах. Вважалося, що служителі останніх були обда
ровані магічними силами. Їх містичний дар пов’язувався
з натхненням, яке охоплювало одержимого жерця (над
природним духом). Надприродні здібності жерців
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віддзеркалювали уявлення та народні вірування у
божественні втілення, які впливали на Долю людей
та посвячених. Існувала думка, що віщун передавав
бажання та волю богів. Він говорив про Долю людини
(земну), інколи і небесну. Ми пам’ятаємо, що окреслені
контексти ведуть свій початок з глибин архаїчної
культури та пов’язані з темою Долі духів, віруваннями
у дух рослинності (дерев, кущів і т. ін.), отримують
подальший розвиток у наступні часи. Доля духу віщуна
уподібнювалась Долі духів під кутом зору уявлень про
духовні подорожі душі жерця у світ небесний та його
повернення у земне буття. Містичний транс осмис
лювався як певний шлях душі за гробом (аспект прояву
його Долі), який у свій час переживатиме кожна душа.
Міфологічна свідомість античних часів була
проникнута темою духовних реальностей, подорожей
героїв та богів по їх вимірам, відвідування обраними
царства Аїда, царства тіней. Ми не випадково
розрізнюємо останні. У літературі ми зустрічаємо різні
їх розуміння та тлумачення. Античні філософи «Аїд»
осмислювали як духовний, примарний світ [1]. Доля
душі не мислилась поза переходів від однієї сфери буття
в інший (і навпаки). Отже, саме в просторі містичних
явищ ідея Долі висвітлює смислове своє навантаження.
З одного боку, мислиться як постійний процес, який
розгортається у вимірах двох світів (більш глобальний
вимір її здійснення). З іншого боку, усвідомлювалась як
мандри душі за гробом (локальний рівень розуміння).
Треба зазначити, що наші розміркування спочатку
про Долю душі, потім про Долю Єдиного буття
непомітно нас повертають один до одного, тобто одна
тема вливається в іншу (формуються їх колообертання).
Разом взаємодоповнюють одна одну. Цю тенденцію
до єднання презентує також соціокультурний вимір
актуалізації теми індивідуальної Долі душі, а саме
античні уявлення про богів. У певному вигляді (як
відмічалось) йде мова про їх Долю (небесну та земну).
В просторі античної культури, а саме на рівні її
релігійних уявлень Доля світу (земного) осмислюється
стародавньою свідомістю як «здобуток» надприродних
можливостей богів. Довгий час існувала думка, що боги
керують людськими долями, їх вибудовують. З часом
вона увійшла у релігійний світогляд всіх часів. Доля
земного світу, його представників залежить від богів. У
літературі ми зустрічаємо наступні відомості про богів
(духовних істот). Так, вважалось, що Доля душі людини
складається з переходів у божественний світ та його
виміри. Вона підпадала під владу бога Гермеса, який
супроводжував душі померлих в царство Аїда (мертвих).
А через певний час виводив їх душі з небесних сфер,
супроводжував їх Долю земну [5].
Циклічна модель світорозуміння весь час повертає
нас до теми Долі представників божественного
пантеону (богів). В цьому відношенні слід додатково
зазначити, що на рівні міфологічної свідомості вона
презентується в контексті розвитку уявлень про
смерть та воскресіння богів. Отже, розкривається у
віруваннях та поглядах на їх Долю земну. В такий
спосіб висвітлюється вся олімпійська релігія. Циклічна
модель світу розгортується у межах роздумів про
ритми Всесвіту (народження, смерті і відродження).
Цей закон був універсальним принципом буття людини
античних часів. Під його владу підпадали представники
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божественного світу (Зевс і Гермес) та звичайні люди.
Існувала думка, що могила Зевса знаходиться на Криті
[5]. Ці уявлення відбивають та продовжують первісні
вірування про вмираючих та воскресаючих богів епохи
традиційної культури. Віра в можливість здійснення їх
земної Долі фокусує увагу на темі Долі представників
божественного пантеону, тобто божественних втіленнях.
Думка про це буде вливатись з часом у глибини
релігійної свідомості наступних систем, вибудовувати
уявлення есхатологічного навантаження різних ідеоло
гічних моделей світу.
Окреслений вимір осмислення теми Долі богів, їх
«смерті і відродження» простежується в релігійних
переказах, легендах, міфах про них. У цьому сенсі
згадуються відомі оповідання про небесну та земну
Долю богів (Персефони та Адоніса, Аттіса та Таммуза,
Озіріса), про їх періодичні зникнення та сходження
героїв та богів в Аїд. Поширений в Стародавній Греції
культ бога Діоніса був пов’язаний з цими уявленнями
та віруваннями. Його Доля здійснюючись охоплювала
два виміри вселенського буття (небесний та земний).
Бог періодично зникав, потів знову проявлявся у світі.
Історики релігії відносять Діоніса до богів рослинності.
Під таким кутом зору народ усвідомлював Діоніса
(як і інших богів рослинного світу). Про віру, що
Доля бога поверне його в земне буття свідчили свята,
священні обряди, які існували довгий час, збігались з
землеробським календарем. Кожного року святкувалось
повернення бога з царства тіней, Аїда. У загальному
вигляді можливо говорити про те, що Доля богів
демонструвала, була «носієм» (у латентному вигляді)
ідеї єдності духовних і земних сфер, а також ідеї вічного
життя, яке повертається, з одного боку. З іншого боку,
у локальному зрізі (вектору індивідуальної есхатології)
демонструвала Долю індивідуальних душ, їх шляхи
небесні та земні (їх «втягнутість» у цикл вічних
чергувань «життя і смерті», «народження і згасання»).
Отже, на підставі філософських міркувань про Долю
Діоніса можливо презентувати авторську інтерпретацію
ідеї Долі Єдиного, яка «замкнена в кільце» вічного
коловороту, розгортається через ще не проявленні
уявлення античної свідомості про вічне життя (вічний
Двигун), яке пронизує Космос, Всесвіт. Ми приходимо
до висновку, що ідея Долі представників божественного
пантеону більш ширша та контекстуально навантажена
ніж її звужене розуміння виключно у межах природних
циклів. Під нашим кутом зору межі ідеї Долі в
античному світогляді розширюються, виходять на нові
обрії її презентацій та інтерпретацій, а саме, досягають
рівня осмислення її як Принципу життя, який перебуває
у стані вічного розгортання. Єдина Доля Всесвіту
складається (умовно) з Долі богів, Долі людських
душ, Долі духів, тобто з окремих (індивідуальних)
Доль, які (в свою чергу) формують загальну систему
Долі Всесвіту (його духовного та фізичного тіла) та
есхатологічну карту античних часів [2; 3; 4; 5].
Треба звернути увагу (акцентувати), що мотив
Всесвітньої есхатології находиться у стані зародження.
На рівні античної інтелектуальної культури закладається
його смисловий фундамент, який у вигляді ідеї
життєвої енергії Всесвіту почне крокувати по різним
есхатологічним системам світу. У просторі античної
свідомості він ще не отримав чіткого оформлення, але
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в первинному вигляді проявляється через різні варіанти
міфів про богів, які вмирають та воскресають. Історія
про Діоніса ілюструє ідею воскресіння (проникаючого
у все суще життя). Подібний контекст присутній в
божественній парі Деметрі та Персефоні (божественної
матері та її дочці), які уособлювали ідею духу хліба
(Фрезер). Ці ж уявлення відображають вірування та
обряди, які пов’язані з уявленнями про Землю як
материнське лоно (символіка життя). З одного боку,
в ній відбувається відродження «зерна». Це означає,
що вона є носієм життя. З іншого боку, Доля душі,
її відродження в новому житті також мислиться як
перехід (через лоно матері Землі). У цьому сенсі могила
мислилась як «кінець та початок» подальшої Долі
душі, її шляхів в небесний світ, а також символізувала
матерію через яку відбувається повернення в земну
реальність. Ці вірування уособлювали надію людей
на безсмертя, вічне життя душ [3]. Індивідуальні Долі
можливо проінтерпретувати як модус прояву вічного
життя, невід’ємним складовим елементом якого вони
є. Колообіг Землі (матерії) та колообіг душ формують
думку про вічну їх Долю та Долю Всесвіту.
Іншими словами, міфологічні сюжети презен
тують найбагатшу палітру ідеї Долі (загальну та
індивідуальну) душі під кутом зору теми смерті,
відродження та воскресіння. В міфологічній свідомості
античної культури вона оформлюється в різоматичну
модель (свого прояву та буття), яка піде в історію.
Поступове поетапне розгортання системи координат
ідеї Долі (людської душі та Всесвіту) дозволило у
першому вигляді реконструювати есхатологічні мотиви
античної моделі світу (її ключових тем та ідей) у їх
первинних формах прояву, розкрити стародавні модуси
їх існування. Ми робимо висновок, що отримують свій
подальший розвиток такі есхатологічні теми: Доля
духовних істот (духів); Доля богів; Доля індивідуальної
душі (небесна та земна); переходів душ від однієї форми
буття до протилежної, які стають принципом існування.
Саме в таких ракурсах розкривається ідея Долі у
просторі античного світу. Її «зовнішня» сторона, тобто
її історичного оформлення. Окреслені виміри втілення
ідеї Долі складають систему координат (есхатологічної
моделі античного світу) її актуалізації у просторі
духовних реальностей стародавньої Греції.
Отже, в ході аналізу «зовнішнього» шару
античної культури можна сказати, що ідея Долі
розширила свої смислові горизонти в ландшафті
стародавнього світу, увійшла в структуру свідомості
людини тих часів. Окремо слід підкреслити думку
про те, що антична модель Долі (небесної та земної)
продовжить свій еволюційний шлях, буде крокувати
по епохам, культурам, по сходинкам релігійної та
світської свідомості. Таким чином, ми вибудовуємо
«есхатологічні» цеглини (ідеї), які з часом увійдуть у
склад наступних есхатологічних моделей світу.
Слід додати, що антична свідомість внесла
вагомий внесок в інтелектуальну культуру людства,
розбудовує систему координат мислення (релігійного
та філософського) наступних часів. У певному сенсі
демонструє фундамент на якому буде вибудовуватись
релігійна свідомість майбутнього. В цілому розкрито
структуру «есхатологічної реальності» античних часів, а
саме ідеї Долі.
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«Eschatological reality» of antique picture of the world
In the article the author carries out a consistent separation of religious and
philosophical views of eschatological content. In the framework of the ancient world
picture reveals semantic levels of the theme, author’s interpretations. Eschatological
ideas are considered from the perspective of thinkers’ ideas about the Fate of Man and
the Fate of the Universe («locked in a ring»). The theme of eschatology is revealed
in the context of individual existence (philosophical and religious teachings about the
soul), in which space its additional contexts are interpreted.
Keywords: soul, eschatology, idea, individual, Universe, cyclic, meanings.

***
УДК 261.7

Заторський Н.,
докторант богослов’я в університеті м. Фрібур
(Швейцарія), o_nazarij@yahoo.de

Елементи 2–го південнослов’янського впливу
в наявних списках «Послання Мисаїла»
Проаналізовано найбільш помітні ознаки другого південнослов’янського
впливу в наявних списках «Послання Мисаїла» – Смоленському, Синодальному
і Кревському. На підставі цього було зроблено висновок, які з перелічених
характеристик і якою мірою були присутні в архетипі документа – грамоті,
від якої пішли існуючі на сьогодні тексти. Також графіко–орфографічне
дослідження текстів різних списків дозволило приблизно визначити час
постання Кревського списку, рукопис якого на сьогодні втрачений.
Ключові слова: «Послання Мисаїла», другий південнослов’янський вплив,
Кревський список, Смоленський список, Синодальний список.

«Послання Мисаїла до Папи Римського Сикста IV»,
укладене в 1476 р. й підписане рядом представників
українсько–білоруської духовної та політичної еліти,
стало відомим ширшому загалові допіру завдяки його
публікації унійним митрополитом Іпатієм Потієм у
1605 р., в розпалі полеміки навколо унії Київської
митрополії з Римом, укладеної 1596 р. Через наявні
в листі запевнення про дотримання Київською
митрополією Флорентійської унії (яка була укладена між
Східною і Західною Церквами у 1439 р.), православна
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сторона відразу висловила сумніви в автентичності
документа. Так, у «Пересторозі» полеміст говорить
про це послання, хоч і не називає його, так: «книги
вигадують, пишучи під датою старою, письмом старим,
нібито колись тая згода існувати мала. Але придивися
пильно в саму мову – і побачиш, що хоча такі твори
старі вигадують, однак мова вся Потієва, мов би
устами сам говорив» [7, с. 229]. Відтак, за «Посланням
Мисаїла» надовго закріпилася слава документа
сумнівного походження, яка тяглася за ним фактично
аж до кінця ХХ ст. Хоча з кінця ХІХ ст. деякі науковці
почали висловлюватися на захист автентичності
послання (серед найвідоміших апологетів автентичності
«Послання Мисаїла» православний митрополит Макарій
Булгаков [6, с. 1794–1795] та Михайло Грушевський
[3, с. 210–211]), остаточної певності щодо цього (яку
міг принести лише якийсь список, що постав іще
перед Берестейською унією) не було. Лише наприкінці
ХХ ст. були зроблені відкриття, які поставили крапку в
суперечках щодо автентичності «Послання Мисаїла».
У 1970–х рр. у Смоленському обласному краєзнавчому
музеї було відкрито повний список послання (у збірнику
СОКМ 9907), який дослідники датували 1520–ми
роками [9, с. 626], тобто ще задовго до Берестейської
унії та народження Іпатія Потія, що остаточно доводило
автентичність грамоти. Однак Смоленський список став
не єдиним доказом автентичності «Послання Мисаїла».
Окрім нього було знайдено ще доволі великий фрагмент
послання в Синодальному зібранні Державного
історичного музею в Москві, також датований першою
половиною XVI ст. (у збірнику Синод. 700). Ці знахідки
розвіяли останні сумніви в автентичності грамоти
Мисаїла. Відтак текст Синодального фрагменту
був надрукований у 1992 [10, с. 1071–1074] та 2002
[8, с. 291–296] роках, а повний текст послання за
Смоленським списком – 2013 р. [5, с. 410–427].
Попри публікацію всіх відомих на сьогодні списків,
аналіз характерних для них особливостей, зокрема
мовних і графіко–орфографічних, досі не проводився,
тож мета цієї публікації – заповнити цю прогалину,
проаналізувавши наявні в різних списках «Послання
Мисаїла» елементи другого болгарського впливу
(також – 2–го південнослов’янського впливу, далі –
2 ПСлВ), щоб визначити, які елементи і наскільки
були присутні в архетипі документа – грамоті, від якої
беруть свій початок усі відомі нам списки, що необхідно
для критичного видання послання. Та перш ніж
перейти безпосередньо до аналізу, слід зробити кілька
зауважень. Перше з них стосується Кревського списку
«Послання Мисаїла», текст якого був опублікований
І. Потієм 1605 р.: на жаль, рукопис із ним втрачений,
як і примірники кириличного першовидання, тому
в аналізі цього списку будемо спиратися на видання
С. Голубєва, зроблене на підставі двох наявних іще в
ХІХ ст., хоч і неповних, примірників видання 1605 р.
(текст, якого бракувало в цих примірниках, С. Голубєв
відновив за виданням о. А. Петрушевича [12],
зробленого на базі рукописних списків з першодруку
1605 р.). При цьому, звісно, слід робити скидку на
можливі втручання видавця в орфографію Кревського
списка з метою полегшення читання та розуміння
читачами публікованого ним документа. Друге
зауваження стосується терміна «другий болгарський»
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чи то пак «другий південнослов’янський вплив»,
уперше впровадженого ще Олексієм Соболевським
[11], під яким мається на увазі як поява на Русі творів,
перейнятих від (чи за посередництвом) південних
слов’ян (особливо болгар), так і сукупність змін у
писемності руських книжників XV ст., яка наближала
її до південнослов’янських норм [11, с. 1–3]. Метою
цієї публікації є лише проаналізувати наявність у
текстах списків «Послання Мисаїла» сукупності
графіко–орфографічних ознак, характерних для другого
південнослов’янського впливу, залишаючи за рамками
статті дискусію як щодо самої назви, так і щодо причин
і суті цього явища. Зрештою, навіть завзяті противники
теорії О. Соболевського визнавали існування самого
феномену й виділяли в ньому ті ж ознаки, хоч і цілком
відмінно трактували його причини [4, с. 145; 13,
с. 54]. Врешті–решт, невелике технічне зауваження
стосується частих посилань на тексти Смоленського та
Синодального списків: у квадратних дужках подаються
посилання не на сторінку в певному виданні, а на
номери аркушів у відповідному рукописі, оскільки це
суттєво полегшує орієнтування в тексті того чи іншого
джерела, незалежно від часу й місця його видання.
Наявність у «Посланні Мисаїла» численних графіко–
орфографічних ознак 2 ПСлВ не дивує, оскільки
документ постав у час, коли цей вплив на Русі досяг
свого піку. У дослідженні, присвяченому цьому
феноменові, Марія Гальченко опиралася насамперед
на рукописи з теренів північної Русі [1, с. 129–131],
що особливо важливо з огляду на те, що, за винятком
Кревського списка, місцем постання якого, швидше
за все, було Велике князівство литовське (ВКЛ),
Смоленський та Синодальний списки, як виглядає,
постали саме в Московщині [9, с. 627; 10, с. 1064].
Але навіть на теренах сучасної України ознаки 2 ПСлВ
прослідковуються досить чітко, як виявив проведений
дослідницею графіко–орфографічний аналіз Євангелія
з тлумаченням Теофілакта Болгарського, що постало
в Києво–Печерській Лаврі у 1434 р. [1, с. 131].
Пригляньмося, отже, до ознак 2 ПСлВ в наявних текстах
«Послання Мисаїла».
«Однією з ознак 2–го ПСлВ, що рано з’являються у
давньоруських рукописах, є вживання літери ь замість
ъ після літер твердих приголосних на кінці слів (у
тому числі на кінці деяких прийменників–префіксів)»
[1, с. 137]. Разом з тим, це правило не набуло великого
поширення, тому науковець була змушена визнати: «нам
невідомі руські рукописи, переписувачі яких незмінно
слідували б поданому вище правилу. У давньоруських
рукописах того часу ми зазвичай спостерігаємо
варіативність написань одних і тих же словоформ: вони
можуть мати на кінці після букви твердого приголосного
як ь, так і ъ. У східнослов’янських рукописах
найчастіше ь пишеться замість ъ на кінці слів після
букв приголосних, непарних за твердістю–м’якістю:
г, к, х, а також після літер в, м, хоча зустрічаються й
написання з ь замість ъ і після інших приголосних» [1,
с. 138].
Таке написання іноді зустрічаємо у Смоленському
списку. Так, до прикладу, у словах «телѣсь» [5,
арк. 254], «раздоровь» [5, арк. 246], «д҇шь» [«душь»,
тричі: 5, арк. 229зв, 231зв, 239], «н҇шь» [«нашь», двічі:
5, арк. 242, 243зв]. Часто переписувач проставляє
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м’який знак також після кінцевої «м», як зазначала
й М. Гальченко, в іменниках (найчастіше в орудному
відмінку), а також займенниках, рідше у прикметниках
чи в дієсловах першої особи множини, що закінчуються
на «м»: «сн҇мь» [«сыномь», 5, арк. 235зв], «гc҇мь»
[«Господемь», 5, арк. 246зв], «гc҇нмь» [«Господнимь», 5,
арк. 254], «именемь» [двічі: 5, арк. 252, 254], «срдцмь»
[«сердцемь», 5, арк. 257зв], «намь» [двічі: 5, арк. 252зв,
257], «вамь» [5, арк. 252зв. (двічі)], «ищемь» [5,
арк. 254], «гл҇мь» («глаголемь», 5, арк. 261).
Подібне вживання м’якого знака в Кревському
списку зустрічається доволі рідко. Як приклад інверсії
«ь» всередину слова можемо навести слово «вьсимъ»
[2, с. 211], однак приклад цей доволі непевний, бо
на даному місці видання АЮЗР іде за публікацією о.
А. Петрушевича, оскільки в оригінальних виданнях
бракувало сторінок [2, с. 210, прим. *]. Інші приклади
таких слів певніші, оскільки взяті з тих сторінок,
які С. Голубєв відтворив за першодруком «Послання
Мисаїла». До них відносяться все ті ж іменники,
займенники, прикметники та дієслова, що в різних
відмінках та формах закінчуються на «м», усі переважно
наприкінці твору: на с. 226 – «благословеніемь», на
с. 227 – «домь», «нагимь», «страннымь», «всѣмь»,
«намь», «пишемь», а також на с. 228 – «твоимь». Серед
інших прикладів – «имашь» [2, с. 230], «великихь» [2,
с. 226], «духовнихь» [двічі: 2, с. 226, 227], «даровь» [2,
с. 226].
Що стосується Синодального списку, то зрідка
надибуємо й у ньому написання з «ь» відповідно до
узусу 2 ПСлВ, який ми зустрічали і в обох інших
списках «Послання Мисаїла». Наприклад у слові
«ωтцмь» [«отцемь», 8, арк. 300] чи «д҇шь» [«душь»,
тричі: 8, арк. 302зв, 303зв, 306зв].
Іншою ознакою 2 ПСлВ є інверсія твердого знака:
«Правило, згідно з яким ь писався на кінці слів, а ъ –
всередині слів, склалося в болгарських рукописах
XIII–XIV ст.» [Гальченко, с. 138] Якщо прослідкувати
внесення твердого знака всередину слів у наявних
списках, то помітимо, що найчастіше він писався після
приголосних, якими закінчувалися певні частини слова.
Переважно через «ъ» переписувачі маркували останню
літеру кореня слова, подекуди префікса, і дуже рідко
суфікса. У Смоленському списку переважає виділення
твердим знаком префікса: «съвыше» [двічі: 5, арк. 229,
236], «въмѣні» [5, арк. 229], «съклада» [5, арк. 235],
«въслѣд» [5, арк. 237], «въказанаг» [5, «въказанаго»,
арк. 227зв], «въкорено» [5, арк. 228]. Рідше надибуємо
маркування кореня: «серафимъскый» [5, арк. 231зв],
«вселенъскаго» [5, арк. 234], «римъскаго» [5, арк. 236]
та ін. Прикладом маркування суфікса може бути слово
«сн҇въство» [«сыновъство», 5, арк. 239].
Особливо часто зустрічаємо такий спосіб написання
слів у Кревському списку. Ось, до прикладу, виділення
твердим знаком префікса: «возъможет» [2, с. 202],
«объновлени» [2, с. 204], «подънебеснаго» [2, с. 204],
«въстягивая» [2, с. 205]. І практично на кожному кроці
зустрічаємо в Кревському списку маркування твердим
знаком останньої літери кореня: «соборъныя» [2, с. 205],
«чудноумъному» [2, с. 205], «серафимъскаго» [2, с. 202],
«началънейшій» [2, с. 205], «пріемъше» [2, с. 204] та ін.
Прикладом вживання «ъ» після суфікса можуть бути
слова «небесъною» [2, с. 202] та «поистинъни» [2, с. 204].
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У Синодальному списку такі внесення твердого
знака
всередину
слова
є
радше
винятком:
«достоинъстви» [8, арк. 300зв], «любъви» [8,
арк. 301зв] («ъ» виправлений з «о»), «бескровъную»
[8, арк. 303], «въстягавая» [8, арк. 306] (це ж слово з
«ъ» і в Кревському списку: «въстягивая» [2, с. 205]) та
«въблг҇святся» [8, «въблагословятся», арк. 309зв]. Однак
до цих п’яти випадків слід додати слова з паєриком,
який використовувався паралельно з твердим знаком
як його еквівалент, як свідчить наступне порівняння
деяких слів у Синодальному та їх відповідників із обох
інших списків: «в’пер’вых» [8, арк. 297зв] – «въ первых»
[5, арк. 226] – «во перъвых» [2, с. 200]; «истин’ною»
[8, арк. 300] – «истинъною» [2, с. 202]; «им’же» [8,
арк. 300зв] – «имъже» [2, с. 202], «вѣн’чав’ши» [8,
арк. 300зв] – «вѣнъчавъши» [2, с. 202], «ар’хиерѣю»
[8, арк. 300зв] – «аръхіерею» [2, с. 202]; «ков’чега»
[8, арк. 301] – «ковъчега» [2, с. 202], «предив’ных»
[8, арк. 301] – «предивъныхъ» [2, с. 202]. Хоча іноді
паєрик у Синодальному списку відповідає м’якому
знаку в інших (теж одна з ознак 2–го ПСлВ – див.
нижче), як–от у слові «вер’ховныхъ» [8, арк. 299], де
Смоленський список подає «врьховных» [5, арк. 227],
однак переважно паєрик передає твердий знак. Про це
свідчить також порівняння написання слів із паєриком
у Смоленському та Кревському списках: «незазор’на»
[5, арк. 233зв] – «незазоръна» [2, с. 207], «бедам’же»
[5, 253зв] – «бедамъже» [2, с. 224]. Інколи паєрик
знаходимо на тому самому місці в Синодальному і
Смоленському списках, як–от у слові «живонаписан’но»
[8, арк. 301; 5, арк. 228].
Ці порівняння наводять на думку, що слова із
внесенням «ъ» всередину слова, як вони передані
в друкованих виданнях Кревського списка, в його
оригіналі також писалися через паєрик. Можливо, на
твердий знак їх змінив митрополит Іпатій, готуючи
кириличне видання послання.
Типовим для «Послання Мисаїла» є і вживання
«ъ» замість літери «о» у префіксах (переважно з
початковими літерами «в» та «с»). Особливо часто
бачимо це у Смоленському списку, наприклад у
словах «възвѣщающи» [5, арк. 227], «въдроузи» [5,
арк. 227зв], «възлюбих» [5, арк. 233], «въистину» [5,
арк. 228зв], «възможно» [5, арк. 228зв], «възраста» [5,
арк. 229зв], «съврьшена» [5, арк. 229зв], «съвокоупить»
[5, арк. 229зв–230], «съблюдено» [5, арк. 231],
«съставление» [5, арк. 231зв], «създание» [5, арк. 231зв],
«съвъкоупление» [5, арк. 236] та ін. Також іноді
зустрічаємо «ъ» замість «о» в односкладових словах, як–
от «нъ» замість «но» [5, арк. 233зв].
У Кревському списку, як виглядає, переписувач (чи
видавець?) модернізував такі написання, проставляючи
замість «ъ» літеру «о», іноді навіть там, де вона не
дуже пасує, як наприклад у прийменниках (які писалися
разом зі словом): «во день» [2, с. 204], «во мѣстехъ» [2,
с. 204], «во духовную» [2, с. 201] замість прийменника
«в(ъ)» (як подають у всіх цих випадках Смоленський
та Синодальний списки), «ко похваленію» [2, с. 202]
замість «к похвалению», як читаємо у Смоленському
списку [5, арк. 228зв]. Однак і попри ці корективи
можемо подекуди й у Кревському списку помітити сліди
первісного написання з твердим знаком замість «о»,
як–от у словах «въистинну» [2, с. 203], «съзидахомся»
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[2, с. 205] (так само і в Смоленському списку:
«съзидахомся» [5, арк. 232], тоді як у Синодальному
змінено з «ъ» на «о»: «созидахомся» [8, арк. 306зв]),
«съверъшены» [2, с. 206] (у Смоленському списку також
із твердим знаком, хоча слово й написане помилково:
«съврьщение» [5, арк. 232], а в Синодальному знову
змінено на «о»: «совръшени» [8, арк. 307]), «събора»
[2, с. 208]. Також у слові «въспеняюще» [2, с. 206], де
бачимо такий сам префікс і в Смоленському списку,
хоч слово знову написано з помилкою: «въспѣвающи»
[5, арк. 233], тоді як у Синодальному й цього разу
виправлено на «о»: «воспѣняюща» [8, арк. 308–308зв].
Однак, попри помічену часту зміну «ъ» на «о»,
можна й у Синодальному списку помітити кілька
рудиментів старого способу написання. Знаходимо їх у
словах «въдрузи» [8, арк. 300] (так само й Смоленському
списку: «въдроузи» [5, арк. 227зв], тоді як у Кревському
виправлено на «водрузи» [2, с. 202]), «съпрcтлник»
[8, арк. 302] (у Смоленському так само: «съпрcтлник»
[5, арк. 229], тоді як у Кревському змінено на «о»:
«сопрестолъникъ» [2, с. 203]), «възраста» [8, арк. 303]
(в СОКМ 9907 так само: «възраста» [5, арк. 229зв], тоді
як у Кревському знову через «о»: «возраста» [2, с. 203]),
«възлюбих» [8, арк. 308зв] (у Смоленському достоту
так само: «възлюбих» [5, арк. 233], а в Кревському
через «о»: «возлюбих» [2, с. 206]) та «въбл҇гcвятся»
[8, арк. 309зв] (у Смоленському точнісінько так само:
«въбл҇гcвятся» [5, арк. 233зв], тоді як у Кревському
«возблагословятся» [2, с. 207]). Здається, єдиним
словом, де всі списки одностайно подають без
виправлень на «о» в префіксі, є «въстягивая» [2, с. 205],
яке Синодальний список подає у варіанті «въстягавая»
[8, арк. 306], а Смоленський «встягивая» [5, арк. 231].
Серед ознак 2–го ПСлВ М. Гальченко виділила
також «часте вживання літери «а» у відповідності з /
ja/, графеми «ї» перед літерами голосних, літери «ѕ»
у звуковому значенні /z/, використання акцентних
знаків, коми та крапки з комою, наявність численних
«південнослов’янських» написань кореневих сполучень
з плавними, написання з «ь» замість «ъ» на кінці
слів після твердих приголосних...)» [1, с. 131]. Відтак
дослідниця доходить висновку, що «в більшості регіонів
та центрів давньоруської писемності помітні прояви
2–го ПСлВ в області графіки, орфографії та почерків
настають не пізніше першої половини XV ст.» [1,
с. 132].
Зупинимося детальніше на деяких із названих тут
ознак другого болгарського впливу та на ступені їх
присутності в наявних списках «Послання Мисаїла».
Однією з таких яскравих ознак другого півден
нослов’янського впливу, є вживання літери «а» для
передачі звука «йа», на позначення якого зазвичай
використовувалися юс малий чи юс йотований. На
думку М. Гальченко, «виникнення такого написання
в південнослов’янській, а потім і в давньоруській
писемності, вочевидь, зумовлене наслідуванням графіки
грецьких рукописів, де немає йотований літер» [1,
с. 135].
Особливо багато слів із вживанням літери «а»
замість юсів малого та йотованого знаходимо в
Смоленському списку. Про це, як і про інші численні
ознаки другого болгарського впливу в даному рукописі,
було детальніше сказано в статті, яка супроводжувала
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видання цього списку в «Українському археографічному
щорічнику» [5, с. 407], тому назвемо лише кілька
прикладів: «прежняа» [5, арк. 236], «арости» [«ярости»,
5, арк. 236], «таковыа» [5, арк. 236зв], «чаа» [«чая», 5,
арк. 237], «имѣай» [5, арк. 239]. Назагал же частота
таких написань у збірнику СОКМ 9907 надзвичайно
велика і, можна з певністю сказати, перевершує в кілька
разів їх кількість в обох інших списках.
А ось приклади такого написання у Кревському
списку: «печеръскіа» [2, с. 199], «Антоніа и Ѳеодосіа»
[2, с. 199] (так само й у Смоленському списку:
«печерскыа», «антониа и феодсіа» [5, арк. 224зв], а це
наводить на думку, що так вони писалися і в архетипі
послання). Або у словах «дарованіа» [2, с. 201],
«израдна» [2, с. 201] (так само й у Смоленському списку
[5, арк. 227]), «цара» [2, с. 203]. Або у словах «Божіа»,
«исполненіа», «благоуханіа» [2, с. 203], які бачимо
написаними через «а» і в Смоленському списку: «бж҇иа»,
«исполнениа», «благооуханиа» [5, арк. 229зв], чи от у
слові «милосердіа» [2, с. 204], яке так само пишеться
й у Синодальному списку [8, арк. 304], що знову
підводить нас до думки, що всі ці слова, вочевидь, так
були написані вже в оригіналі послання.
Таке вживання літери «а» для позначення звука «йа»
зустрічаємо й у Синодальному списку, як засвідчив
останній приклад, однак там кількість таких випадків
обмежується, крім поданого вище, наступними кількома:
«бж҇cтвеныа» [«божественыя», 8, арк. 298]), «духовнаа»
[8, арк. 298зв], «цр҇квныа» [«церковныя», 8, арк. 298зв],
«подаа» [8, арк. 299], «разньствіа» [8, арк. 306зв]
(так само й у Смоленському списку: «разнествіа» [5,
арк. 232]).
Як бачимо, більшість таких написань знаходяться
на перших аркушах Синодального списку, наводячи
на думку, що на початку переписування писець іще
намагався передавати орфографію свого антиграфа, та
надалі відмовився від цього, модернізуючи написання
відповідно до свого узусу та підставляючи юс малий
чи йотований там, де колись була літера «а». Цей
висновок підтверджують і наведені вище приклади
вживання паєрика в Синодальному списку, який
зустрічаємо лише на перших аркушах (від 297 до 301),
тоді як далі (від 301зв. аж до 309зв) паєрик відсутній
повністю. З цього спостереження можна також зробити
певні висновки і стосовно втраченого на сьогодні
Кревського списка, а саме – що він постав раніше за
Синодальний, коли така тенденція до модернізації була
ще не настільки сильною. Адже в ньому, навіть якщо
аналізувати лише той його фрагмент, який відповідає
фрагменту послання зі збірника Синод. 700, кількість
написань з «а» замість «я» в кілька разів перевищує
ті наведені тут приклади, наявні в Синодальному
списку.
Іншою характерною ознакою 2–го ПСлВ є вживання
«ъ» чи «ь» в корені після плавних [1, с. 131]. Таке
вживання відрізняється від наведеної вище прикмети
2 ПСлВ, коли «ъ» вносився всередину слова для
маркування кінця певної його частини, оскільки тут
твердий (іноді м’який) знак знаходиться переважно
всередині кореня слова замість «ер», «ел», «ор»,
«ол». Ось лише кілька прикладів зі Смоленського
списку, який містить найбільше таких написань у
порівнянні з іншими списками «Послання Мисаїла»:
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«прьвѣнейшому» [5, арк. 227], «врьховных» [5,
арк. 227], «жрътву» [5, арк. 227зв], «севрьных» [5,
арк. 230зв], «влъкы» [5, арк. 231, 237], «скръби» [5,
арк. 234], «дрьзнут» [5, арк. 237зв], «гръдаго» [5,
арк. 238], «дръжим» [5, арк. 238зв].
Зрідка знаходимо внесення переважно твердого
знака в корінь слова після плавних і в Кревському
списку, відповідно до ознак 2–го болгарського впливу,
наприклад у слові «плъни» [2, с. 217]. Однак там у
багатьох випадках відповідні голосні «е» чи «о», які
раніше опускалися, були додані в буквосполученнях
«ер», «ел», «ор», «ол», хоча при цьому збережено
і твердий знак. Це свідчить, що написання з «ъ»
відповідно до ознак другого болгарського впливу
було властиве для архетипу «Послання Мисаїла», а
в традиції передання Кревського списка поступово
модернізувалося, почасти залишаючи рудименти старого
способу написання у вигляді «ъ» всередині кореня
після плавних, хоча потреба в цьому після додавання
голосних («е» чи «о») відпала. Бачимо це наприклад
у словах «предолъжая» [2, с. 202], «соверъшеный» [2,
с. 202], «волъны» [2, с. 206], «горънихъ» [2, с. 208],
«деръзнемъ» [2, с. 208]. Що характерно, у відповідниках
чотирьох останніх слів бачимо в Смоленському
списку також використання твердого чи м’якого знака,
відповідно до ознак 2 ПСлВ (звісно, без додавання
голосних): «съврьшены» [5, арк. 228], «влъны»
[5, арк. 233], «грьних» [5, арк. 235], «дрьзнѣм» [5,
арк. 235зв]. Все це підтверджує попередній висновок
про те, що в Кревському списку тут перед нами дещо
видозмінені його переписувачем, однак усе ще добре
помітні ознаки другого болгарського впливу.
Характерно, що в Синодальному списку таких
способів написання з «ъ» чи «ь» набагато менше,
ніж у Кревському, однак присутні вони й там, як–от
у словах «совръшеное» [8, арк. 298зв] (у Кревському
«соверъшенное» [2, с. 201]), «совръшенныи» [8,
арк. 300зв] (подібний спосіб написання в обох інших
списках: «соверъшеный» у Кревському [2, с. 202]
та «съврьшены» у Смоленському [5, арк. 228]) та
«совръшени» [8, арк. 307] (в обох інших списках теж
є твердий чи м’який знак після «р»: «съверъшены» у
Кревському [2, с. 206] та «съврьщение» у Смоленському
[5, арк. 232]). Єдиний раз бачимо такий спосіб
написання в Синодальному списку в слові з іншим
коренем на арк. 309 зв.: «прьвоначалнѣйша҇г» (так само
й у Смоленському: «прьвоначалнѣйша҇г» [5, арк. 233зв]).
Більша частота такого способу написання у
Кревському списку (навіть попри наявну в ньому модер
нізацію) знову ж таки підтверджує наш попередній
здогад, що він старший від Синодального, який виявляє
більше слідів затирання ознак другого болгарського
впливу.
Ще однією ознакою 2 ПСлВ, яку наводить
М. Гальченко, є вживання «ї» («і») перед голосними
буквами: «Вживання літери ї (і) перед літерами
голосних також є однією з перших ознак 2–го ПСлВ в
давньоруських рукописах... Правило, у відповідності до
якого літера ї (і) пишеться перед голосними, складається
в південнослов’янській писемності XIV ст., вочевидь, не
без впливу грецького письма. В період 2–го ПСлВ воно
легко засвоюється давньоруськими переписувачами,
оскільки є чисто графічним і дуже простим» [1, с. 135].
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Що стосується вживання літери «ї» («і») у Смолен
ському списку, то переписувач подекуди ставить її не
перед, а після голосних, як–от у словах «бл҇гочеcтиі»
[5, арк. 224зв], «виленскиі» [5, арк. 224зв], «викариі»
[5, арк. 229], «совокупліниі» [5, арк. 229зв], «сиі»
[5, арк. 233]. Окрім того, переписувач дуже часто
використовує дану літеру вкінці рядка, заміняючи нею
літеру иже («и»), коли для останньої вже бракує місця.
Наведемо кілька прикладів цього (знак / позначає кінець
рядка, а // – кінець аркуша): «велі/каго» [5, арк. 230зв],
«приближі/ти҇c» [5, арк. 231], «єді//немъ» [5, арк. 231–
231зв], «помі/лоуетъ» [5, арк. 231зв], «напі/сахом» [5,
арк. 232], «требующі/мъ» [5, арк. 233зв], «смі/рени» [5,
арк. 236]. Однак зустрічаємо в Смоленському списку
і вживання літери «ї» («і») перед голосними, згідно з
наведеним М. Гальченко правилом. Тут подаємо лише
ті приклади, які знаходяться на початку або всередині
рядка, щоб уникнути плутанини з попереднім узусом
переписувача: «блг҇веніе» [5, арк. 227], «пріятно» [5,
арк. 227зв], «великіа» [5, арк. 229], «апль҇cкіа» [5,
арк. 229], «пріемше» [5, арк. 231], «разнествіа» [5,
арк. 232], «таковіи» [5, арк. 233]. Та все ж у переважній
більшості випадків у Смоленському списку перед
голосними вживається саме «и», а не «ї» («і»), ось
приклади цього лише на арк. 226зв.: «дарования»,
«прошение», «всякиа», «просвѣщению», «б҇жиа»,
«свершению».
Натомість, у Кревському списку зустрічаємо час
тіше вживання літери «ї» («і») перед голосними,
відповідно до правила, що прийшло з 2–им ПСлВ, хоча
іноді трапляються й тут випадки, коли «і» (ї») стоїть
не перед, а після голосної, як–от у слові «царствиі»
[2, с. 219]. Однак приклади правильного написання
«ї» («і») переважають, досить лише поглянути на
с. 200 видання С. Голубєва: «произволеніемъ», «сію
епістолію», «вселенскія», «викарію», «просвѣщеніемъ»,
«озаренія». Можливо, це сліди редакції С. Голубєва,
бо у виданні о. А. Петрушевича переважає вживання
перед голосними «и», як–от у відповідниках останніх
чотирьох слів з публікації С. Голубєва, які у виданні
А. Петрушевича написані через «и»: «вселенския»,
«викарию», «просвещениемъ», «озарения» [12, с. 1].
Однак з усього виглядає, що саме С. Голубєв правильно
передав першодрук Іпатія Потія, безпосередньо з якого
він готував своє власне видання. Тоді як використання
«и» перед голосними можна радше віднести до змін,
що сталися при переписуванні з першого видання
Кревського списка. Адже публікація А. Петрушевича
готувалася на основі подальших рукописних списків
із першодруку 1605 р., тож наскільки вони зберегли
первісний правопис, не міг сказати й сам видавець,
а лише передав як спосіб написання, так і розділові
знаки, які були у копіях [12, с. 33]. Як би там не було,
у «Посланні Мисаїла» в АЮЗР вживання літери «ї»
(«і») перед голосною переважає. Тоді як випадки
використання «и» перед голосною зустрічаються тут
набагато рідше: «Божиемъ» [2, с. 200], «патриархъ» [2,
с. 204], «приятемъ» [2, с. 205].
Що ж стосується Синодального списка, то тут,
як і в Смоленському, перед голосними переважає
використання літери іже («и»), ось приклади лише на
арк. 297зв.: «рикарию», «чиноначалия», «свѣтосияющему»,
«прес҇щением», «желанием». Тоді як «ї» («і») перед
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голосними зустрічаємо набагато рідше: «ωс҇щенїе» [8,
арк. 298], «прощенїе» [8, арк. 298зв], «Б҇жїе» [8, арк. 299].
На основі наведених спостережень можемо
припустити, що Кревський список (якщо спосіб
написання, відтворений С. Голубєвим та, відповідно,
І. Потієм, дійсно відповідає тому, який був у Кревському
списку і не є слідом правки певного видавця документа)
за цією ознакою більше відповідає характеристикам 2–
го ПСлВ, тоді як Смоленський набагато хаотичніший,
вживаючи часом «ї» («і»), часом «и», Синодальний же
використовує «ї» («і») лише у виняткових випадках.
Це знову–таки свідчить на користь того, що Кревський
список постав раніше за останній. Хоча, можливо,
такий спосіб написання відображає не лише час, але
й географію постання списків: тоді як використання
«і» (ї») відповідно до правил другого болгарського
впливу властиве більше для Кревського і частково для
Смоленського списку, тобто для текстів, що постали,
швидше за все, на теренах Великого князівства
литовського (Смоленськ відійшов до Московського
царства щойно в 1520 р., тобто незадовго до постання
Смоленського списку). Тоді як написання з «и» більш
властиве для переписувача Синодального, що постав,
швидше за все, в одному зі скрипторіїв Московщини
(А. Плігузов припускав Новгород як імовірне місце
постання [10, с. 1064]). Та як би там не було, це
лише підтверджує висловлене вище припущення,
що Кревський список за часом та/або географією
свого постання ближчий до Смоленського, аніж до
Синодального списку.
Ще «однією з ознак 2–го ПСлВ, що рано
з’являються в давньоруських рукописах, є написання
з «жд» чи «жд» у відповідності з праслов’янським *dj.
Написання з «жд» у вказаній позиції (що відображає
рефлекс *dj в південнослов’янських діалектах) були
нормативними для давньоруських рукописних книг
XI–XII ст.; протягом XIII–XIV ст. вони були повністю
витіснені написаннями з «ж», що відображає рефлекс
«*dj» у східнослов’янських діалектах. Написання з
«жд» чи «жд» знову з’являються в давньоруських
рукописах з кінця XIV ст.» [1, с. 136]. Цю ж ознаку
наводить для 2 ПСлВ і Б. Успенський [13, с. 57]. Ось
приклади такого написання у списках «Послання
Мисаїла»: «комуждо» у Смоленському [5, арк. 226зв],
Синодальному [8, арк. 298] та Кревському [2,
с. 201], «посаждей» (так само в усіх трьох списках),
«порождение» (так у Смоленському [5, арк. 227] та
Синодальному [8, арк. 299зв] списках, у Кревському
«порожденіемъ» [2, с. 201]), «перьворожденых»
у Смоленському [5, арк. 230], Синодальному [8,
арк. 303зв] і Кревському [2, с. 203], «побѣждая» [5,
арк. 229; 8, арк. 302; 2, с. 203], «между» [5, арк. 233;
8, арк. 308зв; 2, с. 206]. На те, що це далеко не
самозрозумілі способи написання таких слів, однакові
для всіх списків, вказують наступні приклади, де у
випадку рефлексу «*dj» бачимо в наявних списках
варіації: постійно у слові «прежде», яке подається з
«жд» у Смоленському [5, арк. 228зв, 231, 232зв] та
Кревському [2, с. 203, 204, 206] списках, однак без
«д», а лише із «ж» (відповідно до східнослов’янського
узусу) в Синодальному: «преж» [8, арк. 302, 305зв,
307зв]; «заблождиши» у Смоленському списку [5,
арк. 229зв], тоді як у Синодальному знову лише із
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«ж»: «заблужших» [8, арк. 303зв], а в Кревському із
«д», але без «ж»: «заблудших» [2, с. 203]. Або ось до
прикладу слово «порожении», написане без «д» як у
Смоленському [5, арк. 230зв], так і в Синодальному
(«порожени») списку [8, арк. 304зв] (і це попри
численні приклади написання з «жд» слів із коренем
«рожд» у обох списках, деякі з яких наведені вище),
тоді як у Кревському бачимо «жд»: «порождены» [2,
с. 204]. Або слова з коренем «суд»: «бл҇горассужденіи»
у Смоленському [5, арк. 233зв] та Кревському [2,
с. 207] списках і «бл҇горазсужении» в Синодальному
[8, арк. 309], як і трохи нижче знову: «разсуждении» у
Смоленському [5, арк. 233зв] та Кревському [2, с. 207]
і «рассужение» в Синодальному [8, арк. 309зв]. Чи от у
слові «схωждение» у Смоленському [5, арк. 242–242зв]
та Кревському [2, с. 214]: «схожденіе», тоді як трохи
нижче в Смоленському подано вже без «д»: «исхожениа»
[5, арк. 242зв], хоч у Кревському далі через «жд»:
«исхожденія» [2, с. 214].
Інша ознака 2–го ПСлВ стосується «написань з
«ѣ» після «р» у словах із неповноголосими сполуками
типу
«врѣмя»,
«брѣмя»,
«срѣда»,
«прѣдѣлъ».
Написання вказаних сполучень з «ѣ» характерні для
південнослов’янських, а також давньоруських рукописів
XI–XII ст., а протягом XIII–XIV ст. вони були майже
витіснені (правда, не повністю) зі східнослов’янської
писемності написаннями з «е». В епоху 2–го ПСлВ
написання неповноголосих сполук із сонантом /r/ з
буквою «ѣ» після «р» знову входить у норму багатьох
давньоруських переписувачів, хоча й не всіх» [1, с. 137].
Подивимося, чи проявляється ця характеристика у
наявних списках «Послання Мисаїла» і наскільки. Так,
у Смоленському списку зустрічаємо варіант «врѣмя»
[5, арк. 228], тоді як у обох інших на цьому місці
звичне «время» [8, арк. 301; 2, с. 202], у Смоленському
«трѣбующих» [5, арк. 234], «потрѣбну» [5, арк. 237],
«прѣдстанем» [5, арк. 246] тоді як у Кревському
«требующихъ» [2, с. 207], «потребну» [2, с. 210],
«предстанемъ» [2, с. 218]. Зате на іншому місці вже
обидва списки подають одностайно «врѣмя» [5, арк. 241,
2, с. 213, 222], хоча також в обох списках одностайно
бачимо й форму через «е»: «времени» [5, арк. 246,
2, с. 217]. На те, що таке вживання не було постійним
та надто поширеним, як зауважила й М. Гальченко,
вказує написання інших слів із цієї категорії через «е»:
«прещение» [5, арк. 246], де через «е» написаний і його
відповідник у Кревському – «прещеніа» [2, с. 217], а
також слів із коренем «срѣд», які у повних списках
пишуться через «е»: «средостение» [5, арк. 245, 2,
с. 217], так само й слова з коренем «трѣб» – «потребно»
[5, арк. 244 (двічі), 2, с. 216 (теж двічі)] та ін.
З ознак другого болгарського впливу залишається
згадати ще типове вживання літери юс великий, яка,
як відомо, вийшла була з ужитку на Русі після ХІІ ст.,
а повернення її відбулося з приходом 2–го ПСлВ
наприкінці XІV та в XV ст. [1, с. 140]. З усіх списків
вживання цієї літери бачимо лише в Смоленському
списку, про що було зауважено й при його виданні
[5, с. 406]. На жаль, через втрату рукопису Кревського
списку нічого про вживання юса великого в ньому
сказати неможливо. У Синодальному списку юс
великий не використовується взагалі, натомість як
виняток іноді помічаємо там вкраплення скоропису,
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як–от в імені «αрона» [арк. 300зв], де скорописом
написано першу літеру («а»), та в деяких інших
словах. Це спостереження підтверджує доволі пізнє
датування Синодального рукопису, часом постання якого
дослідники вважають максимум 1550–і рр. [8, с. 285].
З наведеного аналізу елементів другого півден
нослов’янського впливу в наявних списках «Послання
Мисаїла» можемо зробити кілька висновків. Перший
з них стосується Синодального списку, порівняння
якого з іншими списками щодо слідів 2 ПСлВ, з
одного боку, вказує на те, що в його антиграфі таких
елементів було набагато більше, а з іншого їхнє чимраз
більше затирання в процесі переписування, вкупі зі
спорадичними вкрапленнями скоропису, підтверджують
доволі пізній час постання цього рукопису, який
дослідники, на підставі аналізу філіграней, датували
найпізніше 1550–ми роками.
Разом із тим Смоленський список виявляє найбільшу
кількість елементів 2 ПСлВ, що, вочевидь, вказує на
раніше походження цього тексту, датованого на підставі
аналізу філіграней 1520–ми роками [9, с. 626].
Із цих спостережень можемо зробити висновок про
втрачений на сьогодні Кревський список. З огляду на те,
що в ньому збереглося набагато більше слідів 2 ПСлВ,
ніж у Синодальному, але в той же час менше, ніж у
Смоленському, та враховуючи тенденцію до затирання
цих слідів, логічно припустити, що Кревський список
постав орієнтовно між 1520–ми (часом постання
Смоленського списку) та 1550–ми (часом постання
Синодального) роками.
Врешті, головний висновок стосується архетипу
«Послання Мисаїла». Проведений детальний аналіз
елементів 2 ПСлВ у збережених текстах документа
вказує на те, що в архетипі грамоти повною мірою
були присутні характерні для згаданого явища графіко–
орфографічні ознаки. Цей фактор слід обов’язково
враховувати при виробленні критичного тексту
послання, в якому мають знайти своє відображення
елементи
другого
південнослов’янського
впливу,
особливо ті з них, які зустрічаються на відповідних
місцях принаймні у двох списках.
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Elemets of the Second South Slavonic Influence in the existing
copies of the Epistle of Misael
The article examines most remarkable traces of the Second South Slavonic
Influence in the three preserved copies of the Epistle of Misael: that of Smolensk, the
Synodal one and that of Krewo. The analysis allows detecting some characteristic
features of the archetype of the Epistle, the charter, from which all preserved copies of
this document derived. Comparing the orthography of various copies allows us to fix
the approximate date of the manuscript of Krewo, which is lost now.
Keywords: the Epistle of Misael, Second South Slavonic Influence, the
manuscript of Krewo, the Smolensk manuscript, the Synodal manuscript.
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Святоотцівська література
«Книжиці» Василя Суразького

У статті звернута увага на ісихастські аспекти зазначеного
твору. Показано, що Василь Суразький у своїй «Книжиці» спирався на
неоплатоністичні, зокрема ісихастські, традиції, які існували в Православній
Церкві. Також у ній розглядається, як вони знайшли відображення в зазначеному
творі.
Ключові
слова:
ісихастські
аспекти,
парадигму
релігійного
філософствування, «Книжиця» Василя Суразького.

Василь Суразький належить до найбільш осві
чених українських полемістів кінця XVI ст. Саме
він заклав парадигму релігійного філософствування,
яка утвердилася на українських землях у кінці
XVI – на початку XVII ст. і потім давала знати про
себе як в Україні, так і в інших східноєвропейських
регіонах, де домінуючою була Православна Церква.
Проте, незважаючи на значний інтелектуальний
потенціал творчості Василя Суразького, йому помітно
«не повезло» на фоні сучасних йому українських
письменників–полемістів
–
Івана
Вишенського,
Герасима і Мелетія Смотрицьких, Клірика Острозького,
Стефана Зизанія, Христофора Філалета тощо. Однією
з суттєвих причин цього була «зафілософізованість»
мови основного твору Василя Суразького – «Книжиці»
(в шести розділах). Для філологів та істориків (а
переважно вони досліджували цей твір) «Книжиця»
виявилася нецікавою. Історики філософії, які переважно
знаходилися під впливом західноєвропейського філо
софствування, також не особливо звертали на нього
увагу. Адже «Книжиця», базована на східному хрис
тиянському філософствуванні, видавалася їм «мало
цікавим».
Тому не дивно, що фігурі Василя Суразького при
свячено небагато наукових студій. Зокрема, це роботи
К. Копержинського [3], І. Мицька [6] й Б. Атаманенка
[1], в яких переважно розглядалися життєвий шлях
Василя Суразького й деякі аспекти його «Книжиці».
Спроби розглянути погляди Василя Суразького в
контексті православного традиціоналізму здійснили
П. Кралюк та М. Якубович [4]. Проте питання про
ісихастські аспекти «Книжиці» Василя Суразького не
знайшло достатнього висвітлення.
У пропонованій статті звернута увага саме на
ці ісихастські аспекти зазначеного твору. Показано,
що Василь Суразький у своїй «Книжиці» спирався
на неоплатоністичні, зокрема ісихастські, традиції,
які існували в Православній Церкві. Також у ній
розглядається, як вони знайшли відображення в
зазначеному творі.
Про Василя Суразького (саме так цього пись
менника–полеміста називали його сучасники – Іпатій
Потій, Мелетій Смотрицький, Касіян Сакович та Йосиф
Кунцевич) відомо вкрай мало. Йому належить твір,
який часто фігурує під назвою «Про єдину істинну
православну віру» [2]. Хоча ця назва фактично є назвою
першої частини книги. Твір правильніше іменувати
«Книжицею» чи «Книжкою». Подібні книжки (збірники)
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мали поширення в тогочасній українській літературі. До
них входили розділи (частини), в яких обговорювалися
ті чи інші богословські питання – переважно такі, які
стосувалися полеміки з римо–католиками. Подібного
типу «Книжиця» (в 10–ти розділах) була опублікована в
Острозі в 1598 р. Свою «Книжку» підготував полеміст
Іван Вишенський, на якого справив певний вплив
Василь Суразький. Варто відзначити, що останній
знав Івана Вишенського. Ці два діячі входили до кола
острозьких книжників і належали до представників
консервативного, традиціоналістського напрямку. Твір
Василя Суразького складався із 6–ти розділів. Тому його
варто іменувати «Книжицею» (в 6–ти розділах).
Щодо особи автора зазначеної «Книжиці», то існує
думка, ніби ним був Василь Андрійович Малюшицький.
І. Мицько вважає, що батько останнього, Андрій
Іванович Обринський, займав посади королівського
секретаря, писаря литовського і підкормія новгородського
[7, с. 100]. Останній володів Суражем, а в 1580 р. продав
цю маєтність князю Василю–Костянтину Острозькому.
Гіпотеза про родинний зв’язок між Андрієм Івановичем
Обринським та Василем Андрійовичем Малюшицьким
не видається достатньо переконливою. Вона переважно
будується на тому, що Василь Андрійович певний
час (орієнтовно з 1594 по 1604 рр.) був суразьким
намісником князя Острозького і «старшим строітелем і
патроном острозького шпиталя». Радше, можемо гово
рити, що вказаний діяч належав до дрібного шляхетсь
кого роду Малюшицьких, котрі мали свої родові корені
на теренах сучасної Білорусі – в Новогородському повіті.
Вважається, що Василь Суразький народився десь
у середині XVII ст. Помер у часі між 1604 та 1606
роками. Період його життя співпав із життям князя
Василя–Костянтина Острозького, коли Острозьке
князівство знаходилося на вершині могутності. Сам же
Василь Суразький належав до близького оточення князя,
виконуючи його завдання.
Нам нічого не відомо, де навчався Василь
Суразький і хто його навчав. Однак «Книжниця» (в
шести розділах) свідчить про те, що її автор не лише
засвоїв ази грамотності й писарського ремесла, а
й був ознайомлений з різноманітною теологічною
літературою. Письменник не лише досконало знав
біблійні тексти, а й твори східних Отців Церкви,
латинських середньовічних авторів. Орієнтувався і
в сучасній йому богословській лектурі. Полемізує
він католицькими теологами Петром Скаргою та
Бенедиктом Гербестом [2, с. 726]. У певному сенсі,
«Книжиця» Василя Суразького є відповіддю на їхні
твори, передусім на твір Гербеста «Положення віри
Римської Церкви», який побачив світ у Кракові в 1586 р.
На цей же Гербестовий твір готував полемічну
відповідь Герасим Смотрицький. Ним у 1587 р. була
написана й укладена книжка, яка стала відома під
назвою «Ключ царства небесного». Хоча ця назва
є назвою однієї із двох статей книги. За великим
рахунком, твір Смотрицького «не тягнув» на достойну
відповідь ні на згадану книгу, ні тим паче на трактат
Петра Скарги «Про єдність Церкви Божої під єдиним
пастирем…», перше видання якого побачило світ у
1577 р. Певно, це розумів В.–К. Острозький, який і
замовив Смотрицькому «Ключ царства небесного».
Але оскільки цей твір «не виправдав сподівань», князь
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замовив написати відповідь іншому інтелектуалу при
своєму дворі. Ним став Василь Суразький, який у
1588 р. завершив свою «Книжицю».
Чи були Смотрицький і Суразький соратниками?
Чи конкурентами? Нам видається більш відповідною
реаліям є друга відповідь. На таку думку наштовхує
те, що Василь Суразький в «Книжиці» використовує не
видання Острозької Біблії, редаговане Смотрицьким, а
якісь інші тексти – не виключено, що це був переклад
самого Василя Суразького [про це більш детальніше
див.: 4, с. 23–25].
Немає ясності щодо того, чи «Ключ царства
небесного» й «Книжиця» (в шести розділах) вийшли
відповідно в роках 1587–му і 1588–му. Схоже, вони в
той час не були опубліковані, а побачили світ аж через
десять років.
Можна лише гадати, чому так сталося. Чи то В.–
К. Острозький відмовився від різкого антикатолицького
курсу і пішов на порозуміння з католиками, тому
й не захотів видавати ці твори? Хоча це видається
малоймовірним. У цей період, наскільки можна
судити, він не мав підстав для дружби з католиками.
Радше, навпаки. Можна припустити, що в той час
В.–К. Острозький не мав фінансових можливостей
для видання «Ключа царства небесного» й «Книжиці».
Правда, й така версія виглядає непереконливою –
князь володів величезними коштами. Тому цілком
міг виділити гроші на ці видання. Можлива ще така
версія. Коли з’явився згаданий твір Смотрицького,
Острозький, бачачи його невідповідність поставленому
завданню і не бажаючи такий твір видавати, доручив
Суразькому написати полемічну відповідь. Той і
створив більш фундаментальний і об’ємний твір.
Натомість, Смотрицький, який користувався при дворі
В.–К. Острозького помітним впливом, міг заблокувати
видання книги Суразького.
Є думка, ніби «Ключ царства небесного» побачив
світ уже після смерті Смотрицького в 1596 чи 1597 рр. –
і не в Острозі, а у Вільно. Принаймні видання
«Ключа…» нагадує тогочасні віленські друки. Щодо
«Книжиці» Суразького, то вона побачила світ у Острозі
в 1598 р., коли після укладення Берестейської унії
актуальності набула полемічна боротьба з католиками та
адептами уніатства.
Складається враження, що в 90–х рр. XVI ст. Василь
Суразький стає головним православним ідеологом при
дворі В.–К. Острозького, відсуваючи на задній план
Герасима Смотрицького. Так, є згадка про острозького
богослова Василя, який близько 1590 р. вів диспут із
єзуїтами. Враховуючи високу богословську освіченість
письменника, можна припустити, що цим диспутантом
був саме він.
Василь Суразький підготував до видання в
Острозькій друкарні в 1598 р. «Псалтир з возсліду
ванням». Він там підписався «многогрішний і худший
в християнех убогий Василій», як і в «Книжиці».
Ймовірно, Суразький також підготував до видання в
Острозькій друкарні в 1595 р. «Маргарит». Правда, тут
проставив лише свої ініціали «В А». Варто вказати, що
«Маргарит» є твором Іоанна Златоуста – автора, на якого
посилався Василь Суразький у своїй «Книжиці».
Можливо, за свою інтелектуальну діяльність
письменник отримав багату синекуру – керівництво
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Суразькою фундацією. Остання була створена В.–
К. Острозьким і затверджена королем Стефаном
Баторієм у 1585 р. Кошти від цієї фундації, до якої
входило містечко Сураж і навколишні села, офіційно
йшли на потреби шпиталю та Троїцької церкви в
Острозі. Але, судячи з деяких документів, частина
фундаційних грошей виділялася на потреби Острозької
академії.
У другій половині 80–х рр. XVI ст. Василь
Суразький ще не очолював Острозьку фундацію – у
документах фігурують інші особи. Керував він нею,
судячи з доступних нам свідчень, у 1594–1604 рр. Хоча
до керівництва він міг прийти й раніше.
Призначення автора «Книжиці» керівником Суразь
кої фундації видається цілком логічним. В.–К. Острозь
кий розплачувався за культурну діяльність наданням
маєтностей і відповідних грошовитих посад. Так,
наприклад, за таку діяльність отримали від нього
маєтності Герасим Смотрицький, Христофор Філалет та
інші.
У літературі можна зустріти думку, що Василь
Суразький був священиком. Наприклад, у виданні
«Русской исторической библиотеки», де був перевида
ний його твір, він фігурує саме так [2, с. 601]. Правда,
немає ніяких документів, котрі б підтверджували
священицький сан Василя. Чи не єдиним доказом цього
може бути висока «теологізованість» його «Книжиці».
Відомо, що Суразький був одружений (його дружина
Гальшка згадується в 1594 р.). Він мав від неї дітей –
трьох дочок. Тому вважати його представником чорного
духовенства немає підстав. Схоже, не належав він і
до білого духовенства. Принаймні в книгах Суразький
не вказував на свій священицький сан. У документах
він теж не згадується як священик. Немає про нього
згадок і серед представників духовенства тогочасної
Острожчини.
Можливо, це виглядає парадоксально, але в той час
в Україні можна було знайти швидше підготовлених до
теологічних дискусій людей у світському середовищі,
ніж у середовищі духовенства. Саме до таких «світських
теологів» і варто віднести Василя Суразького з його
«Книжицею».
Характеризуючи вказаний твір, П. Кралюк
та М. Якубович відзначають, що «це самобутній
апологетичний проект кінця XVI ст., в якому, на
відміну від багатьох творів того періоду, відчитується
авторський стиль. Опираючись на найвагоміші досяг
нення християнського богослов’я, Василь Суразький
залишався вірним головному завданню своєї книги –
показати принципову єдність, зрозумілість, раціональ
ність та незмінність православ’я, що дозволяє називати
автора представником православного традиціоналізму…
На відміну від багатьох інших православних та
католицьких полемістів, філософський світогляд Василя
Суразького відзначався ще й значною незалежністю.
Автор відстоює власну позицію з огляду на утвердженні
догматичної та канонічної істини, пропонуючи при
цьому високий стиль полеміки, який зазвичай був
другорядним у включених до політичного протистояння
міжконфесійних протиріччях» [4, с. 34–35].
«Книжиця» Василя Суразького є об’ємним твором,
який має складну структуру. Окрім міркувань автора,
тут зустрічаємо часті посилання на релігійних
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авторитетів і навіть включення окремих творів до складу
«Книжиці». До таких належить «Послання Варлаама
Калаврійськоого до якогось Франтишка, учителя
Римської церкви, про першість папи» та «Скорочене
сказання від літописця, сиріч від кройніки від латинян,
які відступили від православних патріархів».
У «Книжиці» зачіпається широке коло питань, які
стосувалися полеміки між православними й католиками.
На початку автор намагається утвердити думку про
істинність православної віри, яка пішла з правдивого
джерела – Єрусалиму. Далі велика увага приділено
основній догматичній відмінності між православними
й католиками – питанню про сходження Святого Духа.
Також багато уваги звернуто на питання про першість
римського папи. Йдеться в книзі і про чистилище.
Певна увага приділена широкому колу обрядових
питань – причастю, постам, датам християнських
свят, шануванню ікон, храмів тощо. Хоча твір був
зорієнтований переважно на дискусію з католиками, він
мав також антиюдейські, антипротестантські і навіть
антиісламські аспекти.
«Книжиця» була твором відверто традиціоналіст
ським. Автор, захищаючи Православну Церкву,
апелював до старини, традиції. Звідси певна ісихастська
спрямованість «Книжиці» Василя Суразького. Адже
ісихазм набуває поширення на українських землях ще
в XV ст. Як на Сході, так і на теренах України він стає
«ідеологічною зброєю», яка, консервуючи православ’я
та ізолюючи його від руйнівних зовнішніх впливів,
дозволяє зберегти православну традицію.
Однак не варто розглядати «Книжицю» як суто
ісихастський текст. Радше, можна говорити про помітні
ісихастські аспекти цього твору. Передусім автор,
як і представники ісихазму, апелює до авторитетної
християнської неоплатоністичної літератури – творів
Отців Церкви Василія Великого, Іоанна Златоуста,
Іоанна Дамаскіна та інших. Він міг знайомився з ними в
перекладах Максима Грека.
Особливо багато уваги серед Отців Церкви Василь
Суразький приділяє Псевдо–Діонісію Ареопагіту.
Судячи з тексту «Книжиці», її автор ґрунтовно
опрацював твори цього християнського мислителя, який
користувався значною популярністю в ісихастському
середовищі. У «Книжиці» знаходимо численні
посилання на Псевдо–Діонісія Ареопагіта.
Творчість цього автора була достатньо відомою
як у Візантії й Західній Європі, так і на Русі. Перші
переклади його творів старослов’янською мовою були
зроблені на Балканах у XIV ст., а на початку XV ст. вони
з’явилися на руських, зокрема сучасних українських
землях. Збереглися списки того періоду, зроблені
київським митрополитом Кипріаном [4, с. 19].
Звичайно, Василь Суразький вважає твори,
приписувані Діонісію Ареопагіту, такими, що постали
ще в апостольські часи, в І ст. Відповідно, вони мають
велику цінність у християнській традиції. Правда,
Василь Суразький знав про сумніви щодо авторства
приписуваних Діонісію творів. Вказував, що деякі
католики заперечують це авторство [2, с. 727]. Як
«доведення автентичності» творів цього християнського
письменника, Василь Суразький наводить таке
свідчення, що Діонісій у Фрязях, тобто у Франції
«костел будував» [2, с. 727]. Тут автор «Книжиці»
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ототожнює Діонісія Ареопагіта з Діонісієм Паризьким,
який жив у ІІІ ст. Але таке ототожнення було західною
традицією. Взагалі варто відзначити, що «Книжиця»,
незважаючи на православний традиціоналізм автора,
свідчить про його непогане знайомство з інтелек
туальними традиціями латинського Заходу.
До Ареопагітиків, власне корпусу творів Псевдо–
Діонісія, входить чотири трактати («Про божественні
імена», «Про небесну ієрархію», «Про церковну
ієрархію», «Таємниче богослов’я») і десять листів.
Точно не відомий час появи цих творів. Не відоме й ім’я
автора. У сучасній історико–філософській літературі
поширеною є думка, що Ареопагітики з’явилися
в палестинсько–сірійському середовищі на рубежі
V–VI ст. у зв’язку із дискусіями між православними
ортодоксами й монофізитами [5, с. 74].
Ареопагітики є одним із кращих зразків
християнського неоплатонізму. У цьому творі в центрі
буття є Бог, від якого виходять на всі сторони, поступово
спадаючи, божественні еманації (випромінювання).
Останні проходять через світ ангелів, церкву і далі аж
до звичайних людей і речей. Звідси своєрідний пантеїзм
Ареопагітик – усе «небожественне», матеріальне ніби
є часткою божественного. Звідси життєва активність
християнських неоплатоніків, ісихастів зокрема.
Бог у Ареопагітиках не є пізнаваним, його не можна
співставити з речами тварного світу. Звідси негативне,
апофатичне богослов’я Ареопагітик.
Однак поряд із апофатичним Псевдо–Діонісій
пропонує стверджувальне, катафатичне богослов’я.
Суть його в тому, що богопізнання можна здійснювати
з допомогою аналогій, символів, божественних
імен. Із меншою адекватністю можна виразити Бога
при допомозі таких понять, як «гарне», «краса»,
«любов», «благо», «доброта» і т.д., котрі відносяться
до реальності, яку ми освоюємо з допомогою розуму.
Люди й ангели, приймаючи від Бога норму свого
спільного буття, здатні піднятися до нього. Але
зробити це можна лише спільно. Це спільне буття має
базуватися на ієрархії. Тому одним із засадничих понять
у Ареопагітиках – ієрархія (від грецького слова архе,
що означає «начало», «першооснова»). Ієрархія – це
відповідність всього онтологічно вторинного своєму
началу. Ієрархічною має бути церква як продовження
ієрархії ангелів на землі. Ієрархічним має бути й
суспільство. Саме ієрархічність дає можливість
наближення до Бога, до незвіданого начала. А сам
процес цього наближення має містичний характер,
коли мисль стає немногословною, а в перспективі –
безсловесною. Звідси ідея безмовності в неоплатонізмі,
яка особливо дала знати про себе в ісихазмі.
Ареопагітики стали одним із найпопулярніших
творів релігійно–філософської думки епохи середньо
віччя – як на сході Європи, так і на заході. Але якщо
на сході, де переважав неоплатонізм, вони стають
зразком для філософствування й богословствування,
то на заході, де в період «розвинутого» середньовіччя
домінуючою стала «раціоналістична» схоластика,
базована на аристотелізмі, ситуація була іншою. Тут
часто Ареопагітики, зокрема в період Ренесансу,
використовувалися для боротьби із схоластичною
філософією. Щось подібне бачимо й у Василя
Суразького. Він використовує Ареопагітики й твори
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східних Отців Церкви, протиставляючи їх аристотелізму,
котрий трактується як «латинська» й «зовнішня»
мудрість.
У цьому контексті варто відзначити, що Діонісію
Аеропагіту Василь Суразький дає надзвичайно високу
оцінку. Він вважав, що сам апостол Павло «таємно вчив
священного Діонісія прихованого й невимовного про
Всевишнє Божество» [2, с. 675]. А саме така «наука» і
була притаманна ісихастам. Самого ж Діонісія Василь
Суразький трактує як найвизначнішого християнського
філософа, протиставляючи його «зовнішнім» філософам,
тобто
представникам
класичної
давньогрецької
філософії [2, с. 679].
Взагалі в «Книжиці» автор демонструє неприй
няття цієї «зовнішньої» філософії, яка широко викорис
товується латинянами, тобто адептами католицизму.
Василь Суразький пише: «Побачиш у Італійських
країнах серед нинішніх потомків Аристотеля й Платона,
та інших, і тих, які коло них. І ніяке вчення, ні світське,
ні богословське, в них не буде прийняте, якщо воно не
буде стверджене Аристотелівськими силогізмами» [2,
с. 671]. Такий підхід Василю Суразькому видається
неприйнятним, оскільки божественна істина не
пізнається з допомогою логіки (Аристотелівських сило
гізмів), а з допомогою внутрішнього чуття. Саме таке
пізнання було притаманне Діонісію Аеропагіту й іншим
Отцям Церкви.
Такий «антифілософізм», представлений Василем
Суразьким, стає традицією в українській богословській
консервативній літературі кінця XVI – початку XVII ст.
Звісно, тут помітну роль відігравало неприйняття
«латинської» мудрості, яка базувалася на логіці
Аристотеля. «Антифілософізм» зустрічається не лише
в тогочасних українських авторів консервативного
спрямування, наприклад, у Івана Вишенського, але
навіть у авторів, які стояли на поступових позиціях
(анонімний автор «Перестороги», Мелетій Смотриць
кий). Лише в 20–х рр. XVII ст. деякі українські
автори починають робити спроби відійти від
«антифілософізму» й визнати цінність античного
філософського спадку. Зокрема, це простежується
в «Палінодії» Захарії Копистенського й особливо в
творчості Касіяна Саковича. Остаточне ж утвердження
аристотелізму як головного напрямку філософствування
відбулося в Києво–Могилянській академії.
На нашу думку, «антифілософізм» українських
авторів обумовлювався не лише конфесійним проти
стоянням між православними й католиками, хоча,
безперечно, цей момент був дуже важливий. Та не
менш важливою була різна методика богословствування
в західній схоластиці й ісихазмі, що став поширеним
у східнохристиянській традиції. Саме ісихазм робив
акцент на внутрішньому, «сердечному» пізнанні, яке
протистояло «раціональному», власне логічному,
пізнанню.
Тут закономірно постає питання, чи викладалася
філософія в Острозькій академії, до якої, схоже,
мав стосунок Василь Суразький. Судячи з усього, в
класичному західноєвропейському варіанті тут ця
дисципліна не викладалася. «Латинське» навчання
філософії в українських православних навчальних
закладах остаточно утвердилося лише в Києво–Моги
лянській академії. Проте це не значить, що філософія
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існувала поза стінами Острозької академії. Якщо
проаналізувати «Книжицю» Василя Суразького, то
бачимо, що в ній поняття філософія використовується
в негативному контексті лише тоді, коли мова заходить
про давньогрецьку філософію, якою послуговувалися
католицькі теологи. Проте Василь Суразький, як бачимо,
вважає «великим філософом» Діонісія Ареопагіта.
Тобто для нього, окрім давньогрецької й пов’язано
з нею католицької філософії, існує інша філософія –
православна.
Поява «Книжиці» Василя Суразького, творів
Клірика Острозького, який звертався до теологічної
проблематики, деяких інших творів богословського
характеру, що так чи інакше мали стосунок до
Острозької академії та Острозького культурного осе
редку, свідчать, що тут культивувалася певна філософія.
Але це була філософія неоплатоністична, співзвучна
в багатьох моментах ісихазму. Саме така філософія
поставала як альтернатива «латинському аристотелізму».
Складається враження, що Василь Суразький
навіть намагається запозичити стиль філософствування
у Псевдо–Діонісія Ареопагіта. Тут немає «раціо
налістичної» схоластичної аргументації, а, радше,
бачимо апеляцію до «внутрішнього досвіду», який
часто поєднується з посиланням на авторитет східних
Отців Церкви, яким цей досвід «відкрився» і вони його
висловили.
Якщо говорити про конкретне використання Василем
Суразьким творів Псевдо–Діонісія, то передусім бачимо,
що він, посилаючись на цього авторитета, говорить про
непізнаваність із допомогою розуму Бога, котрого варто
вшановувати мовчанням. Щодо знань про божество,
то воно було передане Ісусом Христом і апостолами
[2, с. 679]. Учнем апостола Павла якраз і був Діонісій
Ареопагіт.
Посилається Василь Суразький і на Ареопагітове
вчення про божественні імена. Ці імена він трактує як
вияв еманації, божественні промені. Самому ж Богу
в контексті неоплатоністичної теорії еманації дається
таке визначення: «Єдиним бо від сущих є Бог, але він
вище сущих, і від нього всі сущі» [2, с. 677]. Бог для
Василя Суразького, як і для Псевдо–Діонісія, є «скритим
і невимовним вищесуттєвим божеством» [2, с. 675].
Тому автор «Книжиці» відкидає богословствування,
яке базоване на людських розмислах і є притаманним
латинянам [2, с. 690].
Василь Суразький намагається використати вчення
Псевдо–Діонісія при розгляді догмату Трійці. Для нього
Трійця є одним із божественних імен. Розглядаючи ж
дискутоване між православними й католиками вчення
про сходження Святого Духа, мислитель апелює до ідеї
єдності Божества. Відповідно, від Бога–Єдиного, іменем
якого є Бог–Отець, і сходить Святий Дух [2, с. 674–675].
Окрім Діонісія Ареопагіта, Василь Суразький
доволі часто посилається на Василія Великого.
Останній намагався адаптувати неоплатонізм до
християнського віровчення. Зокрема, використовуючи
вчення неоплатоніків про Єдине, учив, що, незважаючи
на різноманітність частин світу, всі вони поєднані
нерозторгнутими законами дружби в єдину спільність
і гармонію. Василій Великий приділяв чимало
уваги догмату Трійці. Це ж питання було одним із
центральних у «Книжиці» Василя Суразького. У цьому
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питанні полеміст, власне, й апелює до Василія Великого
[2, с. 683]. Також у цьому питанні автор «Книжиці»
звертається і до інших церковних авторитетів
християнського Сходу – Іоанна Дамаскіна, Григорія
Богослова тощо [2, с. 687].
Загалом можна говорити, що Василь Суразький,
спираючись на спадок східних Отців Церкви, які стояли
на позиціях християнського неоплатонізму, намагався
витворити власну парадигму філософствування, а
також філософську термінологію, використовуючи
навіть елементи тодішньої української розмовної мови.
Таке філософствування спиралося на давньоруські
інтелектуальні традиції й, здавалося, мало непогану
перспективу. У кінці XVI – на початку XVII ст. воно в
Україні стало домінуючим. І в цьому велика заслуга
Василя Суразького. Проте експансія на українські
землі католицизму, який ніс «раціоналізовану» схолас
тику, базовану на аристотелізмі, похитнула позиції
українських християнських неоплатоніків. Особливо
сильним для них ударом стала діяльність Києво–
Могилянської академії, де утвердився схоластичний
аристотелізм. І все ж традиції християнського неопла
тонізму, адаптовані на українському ґрунті, виявилися
достатньо живучими. Пізніше вони знайшли вияв у
творчості Григорія Сковороди і в т.зв. «філософії серця».
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Fatherland literature in Vasily Surazsky’s «Book»
Тhe article focuses on the hysychastic aspects of the work in question. It was
Tshown that Vasyl Surazky in his «Bookkeeper» relied on neoplatonic, in particular,
hesychast, traditions that existed in the Orthodox Church. Also, it looks at how they
are reflected in the specified work.
Keywords: hesychast aspects, paradigm of religious philosophizing, «Knizhitsa»
by Vasyl Surazky.
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Православні богословські проекти
майбутнього Церкви в Україні
Українські богослови пов’язують перспективи православ’я в Україні
із актуалізацією уявлень київське православ’я як особливий цивілізаційний
феномен, що відрізняється від російського православ’я. Активно осмислюється
досвід подолання церковних розділень у Болгарії, співіснування двох православних
юрисдикцій в Естонії, подвійного підпорядкування північних єпархій у Греції. Все
більше теологів вважають, що потрібно релятивізувати церковних структур,
абсолютизуючи значення окремої громади або єпископії. У межах цієї теології
Церква є мережею релігійних громад, поєднаних самою комунікацією між
громадами (єпархіями), а не церковними структурами. Такі богословські
теології розвивають еклезіологію Миколи Афанасьєва та митрополита Іоанна
Зізіуласа, але вже у межах постмодерного теологічного дискурсу.
Ключові слова: церковна громада, патріархат, митрополія, автокефальна
церква, канони, еклезіологія.

Богословські концепти та теорії все більше
використовуються у дискусіях між православними
юрисдикціями в Україні, особливо у суперечках щодо
майбутнього українського православ’я. Богословська
аргументація доповнює політичну та ідеологічну, а іноді
стає основною. За часи, що пройшли із появи кількох
православних юрисдикцій, характер богословської
аргументації динамічно змінювався. Все більше
важливими стають тенденції врахування досягнень
сучасної зарубіжної православної богословської думки,
особливо – грецької та американської. Саме тому є
необхідність у релігієзнавчому аналізі розвитку диску
сій навколо богословських засад міжправославних
суперечностей в Україні.
Дискусійні елементи богословського осмислення
міжправославних протиріч в Україні та проекти
майбутнього українського православ’я ставали пред
метом розгляду О. Сагана, С. Здіорука, В. Токмана.
Зазначені автори розглядали проблематику з позицій
апології шляху УПЦ КП, а їх висновки у значній
мірі є заангажованими через проавтокефалістську
позицію. У значній мірі проекти майбутнього українсь
кого православя підмінені пошуками «технологій
поєднання». У першій статті С. Здіорука і В. Токмана
[1] невиправдано оптимісті надії покладаються
на об’єднання УПЦ КП і УАПЦ за сприяння і
посередництва державної влади. Досвід релігійної
політики 2014–2015 років довів, що несприйняття
керівництвом УАПЦ планів щодо приєднання до УПЦ
КП є значно більшим, ніж вважали науковці. Навіть
квота у третину місць на об’єднавчому соборі не
завадила УАПЦ висувати все нові нереалістичні умови
щодо повної рівності двох різновеликих юрисдикцій,
об’єднання назви, тощо. Разом із тим, УАПЦ не
розглядала більш реалістичний варіант входження до
УПЦ КП в якості автономного об’єднання громад,
що також доводить відсутність реальних намірів
об’єднуватися. Друга стаття С. Здіорука та О. Сагана
[2; 3] як реалістичний розглядала наступний сценарій:
«Найбільш ефективним шляхом створення УППЦ є
Всеукраїнський Собор УПЦ КП, УАПЦ та тієї частини
єпархій УПЦ МП, які підтримають автокефальні
тенденції. Після конституювання УППЦ необхідна
державна перереєстрація структур УПЦ у відповідності
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до їх реального статусу (екзархат чи митрополія
Руської ПЦ). До Помісної Церкви очікувано можуть
приєднатися єпархії УПЦ в західному та центральному
регіоні України, які становлять більшість у Церкві
(біля 70% усіх парафій). У такому випадку УППЦ
буде домінувати в Україні за кількістю парафій та
нараховуватиме понад одинадцять тисяч громад» [3].
В якості супровідних заходів щодо процесу об’єднання
пропонувалися: широке інформування населення,
перехід від моделі сепаратного існування держави
і церкви до співробітництва, яке б регулювалося
конкордатами; повернення УПЦ її дійсної назви «Руська
православна Церква»; налагодження конструктивних
відносин
із
Константинопольським
патріархатом
і використання змагань останнього за першість із
Москвою [2; 3]. Частково ці пропозиції перебувають
у стадії здійснення, однак головні із можливих
заходів власне щодо проведення об’єднавчого собору
не були актуалізовані. Оскільки УПЦ МП зайняла
неконструктивну
позицію
євроінтерграційного
курсу
України,
розпочала
інформаційну
війну
проти української влади та УПЦ КП, сприяла зриву
перемовин УПЦ КП і УАПЦ, експерти запропонували
нові заходи щодо нейтралізації негативних процесів
в українському православ’ї [4]. «Необхідним кроком
на шляху демократичного зміцнення суверенітету
України має стати нівеляція деструктивного впливу
УПЦ (МП) на український соціум. У цьому контексті
слушною видається практична реалізація низки заходів.
1. Ухвалення парламентом законопроекту №1244 від
04.12.2014 р. про внесення змін до Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назв
організацій, керівні центри яких розташовані за межами
України. У разі ухвалення такий нормативно–правовий
акт зобов’яже УПЦ (МП) здійснити перереєстрацію
та відобразити у своїй назві власну залежність від
РПЦ, що покладе край введенню в оману мільйонів
віруючих українців. 2. Ініціювання перед урядом
країни питання про відмову підтвердити будь–які
майнові права УПЦ (МП) на ключові національні
святині – Свято–Успенську Києво–Печерську лавру,
Свято–Успенську Почаївську лавру, Свято–Успенську
Святогірську лавру. Неправомірно, що визначний
культурний спадок української нації належить
церкві, котра не дбає про розвиток національної
державності й духовності, а тільки плюндрує їх.
3. Недопущення до участі в публічних урочистостях
ієрархів УПЦ (МП), які мають проросійську позицію,
дискредитують український народ і державну владу.
4. Залучення як органами центральної влади, так і
місцевого самоврядування до підготовки та реалізації
соціально значущих проектів і програм тільки тих
православних інституцій, які показали здатність
до суспільно–патріотичного виховання своїх вірян.
5. Заборона в’їзду на територію України одіозним
діячам і функціонерам РПЦ, діяльність яких спрямована
на підрив територіальної цілісності й суверенітету
держави, поглиблення міжцерковних і міжконфесійних
конфліктів та протистоянь, культивування у суспільній
свідомості
російських
імперсько–шовіністичних
ідеологем. 6. Люстрація чиновників, котрі своїми
вчинками і діями гальмують процес конституювання
Української помісної православної церкви. На жаль,
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навіть у вищих органах державної влади продовжують
обіймати не другорядні посади люди, які заради
власної вигоди не тільки активно підтримують УПЦ
(МП), а й свідомо виправдовують діяльність церкви–
колабораціоніста окупаційного російського режиму.
7. Проведення публічного обговорення підготовленого
проекту Концепції державно–конфесійних відносин
із подальшим його доопрацюванням і поданням у
встановленому порядку на розгляд до Верховної Ради
України. 8. Розробка і внесення системи комплексних
змін до чинного законодавства про свободу совісті та
релігійні організації, якими передбачити безумовні
санкції проти діяльності релігійних організацій, що
спрямована на порушення територіальної цілісності та
суверенітету Української держави або розпалювання
релігійної ворожнечі. 9. Запровадження в Україні
системи конкордатів, тобто переведення відносин між
інститутами державної влади та релігійними органі
заціями у двосторонні договори шляхом внесення
Верховною Радою України відповідних змін до
Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації». Це розвиватиме прозорі партнерські
засади співпраці між суб’єктами суспільного простору,
змусить дотримуватися сторонами відповідних зобов’я
зань, спонукатиме релігійні організації працювати
відповідально, на паритетних засадах і на благо всього
українського народу. 10. Комплексне (дипломатичне,
організаційне, інформаційно–медійне тощо) сприяння
з боку держави об’єктивно назрілому конституюванню
Української помісної православної церкви з центром
у столиці України м. Києві, що вповні відповідає
нормам і церковного, і міжнародного права» [4].
Однак, ці заходи не враховують богословських
аспектів проблематики. Сучасна ситуація в Україні
сприяє загостренню міжюрисдикційних протиріч в
православному середовищі, кризі богословського
дискурсу щодо перспектив українського православ’я.
Існує гостра потреба у об’єктивному релігієзнавчому
аналізі інваріантів богословського бачення майбут
нього українського православ’я, що і є метою даної
статті.
За нашими спостереженнями українські богослови
пов’язують перспективи православ’я в Україні із
церковно–канонічними
та
церковно–суспільними
проектами. Обидва проекти спираються на певні
богословсько–культурологічні уявлення про київське
православ’я як особливий цивілізаційний феномен, що
відрізняється від російського православ’я.
Проведення різкого розмежування між українським
та російським типом православ’я коріниться у ідеях
праці М. Костомарова «Дві руські народності».
Український релігієзнавець Ю. Чорноморець так
пояснює загальну культурологічну дихотомію такого
богословського мислення: «Класичне розрізнення
українського і російського православ’я ґрунтується
на схемі двох народних ментальностей Миколи
Костомарова. Українці – індивідуалісти, росіяни –
колективісти, а тому українець любить у релігії
персональну містику, а росіянин – колективний обряд.
Для українця в християнстві головне – моральна
сутність, для росіянина – зовнішня форма (тому в
Україні реформа богослужіння за Петра Могили
пройшла непомітно, а в Росії при Никона призвела
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до трагедії розколу). Для українця православ’я має
легітимізувати його народний спосіб життя, для
росіянина – державну машину і безвольну покірність
государю, поміщику, «громаді». Українське православ’я
характеризується відкритістю до культурних досягнень
власного і інших народів, оскільки здатність до
інкультурації взагалі істотне властивість християнства
як світової релігії. Російське православ’я відступає
від християнської культурної відкритості також у
прагненні зберегти зовнішні форми власної релігійності
переходить до утвердження релігійної культури
закритого типу» [5]. Додаткові аргументи на користь
існування відмінностей релігійної культури України
та Росії віднаходили І. Огієнко [6], П. Яроцький [7],
О. Саган [8], О. Донченко і Ю. Романенко [9]. Сучасні
українські богослови митрополит Володимир (Сабодан),
митрополит Олександр (Драбинко) і протоієрей
Петро Зуєв протиставили київський тип християнства
як пацифічний і культургерський московському
православ’ю як войовничому та імперському. Звичайно,
це було значною переінтерпретацією оригінальної
середньовічної ідеї Києву як «Другого Єрусалиму» [10].
Причинами для такої герменевтичної стратегії були
потреби пошуку богословських підстав для легітимізації
окремого шляху розвитку УПЦ. Ідея «київського
християнства» повинна була стати основою для «м’якої
сили» для ідеології канонічної автокефалії УПЦ та
навіть для обґрунтування регіонального лідерства
Києва [11]. Російська агресія проти України в 2014 році
привела до радикалізації протиставлення ідей Києву
як Другого Єрусалиму та Москви як Третього Риму. А
саме, Київ став символом цивілізації та культури, а що
протистоїть Москві як осередку Великого Степу, що
несе в собі стихію варварства та руйнування [12].
На думку митрополита Володимира особливе
київське православ’я було синтезом найкращих рис
християнських Заходу та Сходу, а сьогодні є відкритим
до гуманістичних та прогресивних тенденцій. Саме
тому, в Україні можливий пошук різних богословсько–
канонічних варіантів вирішення проблеми розділення
українського православ’я [13]. Найоптимальнішим
на думку багатьох теологів було б проведення
об’єднавчого собору УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ, на
якому б УПЦ відокремилася від Москви, а новообране
керівництво єдиної помісної церкви звернулося б за
томосом про автокефалію до Константинопольського
патріархату. Богослови звертають увагу на позитивний
досвід Болгарії, в якій, із другої спроби вдалося
поєднати дві церковні ієрархії. При цьому провідна
роль належала державі, її рішенню, що на території
країни може бути лише одна релігійна організація,
що представляє болгарське православ’я. Зазначимо,
що таке рішення критикувалося європейськими
інституціями як обмеження права на релігійну
свободу. Однак, державне рішення визнавати лише
одну православну юрисдикцію відповідає принципу
поваги держави до канонічного устрою церкви. Канони
передбачають саме існування однієї церкви, однієї
ієрархії. Альтернативою до «болгарського варіанту»
завжди був естонський сценарій, тобто існування в
Україні двох паралельних канонічних юрисдикцій,
одна із яких була б спадкоємницею УПЦ МП, а друга –
визнаною Константинополем спадкоємницею УПЦ
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КП. У 2008 році Вселенський патріарх і пропонував
визнати УПЦ КП в якості автономної Церкви в складі
Константинопольського патріархату і перспективою
отримання автокефалії, приєднання УАПЦ та частини
УПЦ МП. Патріарх Філарет погоджувався лише на
томос про автокефалію, перемовини щодо надання
якого тримають і досі. В ідеалі між двома канонічними
українськими юрисдикціями навіть було б можливим
співпричастя та утворення спільної єпископської
конференції за прикладом США. Але досвід Естонії
свідчить, що скоріше слід очікувати тривалого
розриву спілкування РПЦ та Константинопольського
патріархату. Компромісним, на думку найближчого
соратника
митрополита
Володимира,
владики
Олександра (Драбинко), був би «елладський варіант».
Як відомо, північні єпархії Греції, історично належать
до юрисдикції Константинопольського патріархату, але
були передані в управління Елладській Православній
Церкві. Так само, УПЦ КП та УАПЦ пропонувалося
утворити Київську митрополію Константинопольського
патріархату, управління якою було б доручено особисто
митрополиту Володимиру Сабодану. Ясно, що таке
становище могло б бути лише тимчасовим, і переважно
реальним щодо УАПЦ, але не УПЦ КП, яка принципово
змагається за помісний та автокефальний статус. Тому
на сьогодні найбільш реалістичним є «естонський
варіант» [13].
Українські теологи беруть активно участь в
сучасних дискусіях, які пов’язані з православними
намаганнями повернутися до церковної ідентичності
першого тисячоліття, а то і першого століття існування
християнства. Важливо, що переформатування церковної
ідентичності не вважається при цьому самоціллю,
але має послугувати зміні співвідношення церкви та
суспільства. Архієпископ Ігор (Ісіченко) із УАПЦ,
протоієрей Олександр Кубеліус (екс–ректор КДА із
УПЦ МП), протоієрей Володимир Сміх із УПЦ КП в
середині 1990–х років почали активно проповідувати
ідеї еклезіології протоієрея Миколи Афанасьєва про те,
що Церква існує лише на рівні конкретної євхаристійної
громади, очолюваної священиком чи єпископом.
Відмітимо, що еклезіологія протоієрея Миколи
Афанасьєва близька до протестантських концепцій,
згідно із якими можливі лише два онтологічні стани
Церкви: невидима універсальна Церква та конкретні
громади, які називаються «помісними церквами» та є
повністю самостійними. Єпископії та інші об’єднання
громад вважалися лише формальними структурами,
конкретна конфігурація яких є умовною, історично
визначеною. Де–факто, у боротьбі із Московським
патріархатом, українські богослови приходили до
парадоксального висновку, який був сформульований
наступним чином: «патріархатів не існує». Відповідно,
кожний єпископ, митрополит чи патріарх має скоріше
неформальне лідерство. При такому баченні ситуації
втрачається центральна роль концепції апостольської
спадкоємності. Оскільки неможливо заперечувати того
факту, що за вченням Православної Церкви єпископи є
спадкоємцями апостолів та уповноважені висвячувати
нових єпископів, священиків, дияконів. Саме за
благословенням єпископів звершують своє служіння
священики та диякони. Усвідомлення цього привело
архієпископа Ігоря (Ісіченко), протоієрея О. Кубеліуса,
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протоієрея В. Сміха до активної рецепції еклезіології
митрополита Іоанна Зізіуласа. Також до цих процесів у
розвитку богословських ідей приєдналися К. Говорун,
Ю. Чорноморець, Д. Кузьменко. В цьому варіанті
еклезіології вважається, що онтологічно існують
єпископії, але митрополії та патріархії не складають
сутності церкви. Відповідно, Православна Церква
може бути всесвітньою мережею громад на чолі з
єпископами (єпископій). Вважається оптимальним,
якщо під орудою одного єпископа знаходиться до
50 громад, що забезпечує можливість безпосереднього
міжособистісного спілкування. Твердження про відно
сність сучасного поділу на помісні православні церкви
має зробити беззмістовними змагання за «канонічні
території». Негативне сприйняття появи нових
помісних церков у такій теології оцінюється як таке,
що суперечить християнській моралі, показує невміння
«імперіалістичної церкви» поставити себе на місце
пригнічуваної «національної церкви». А саме, у межах
цієї логіки важливим є наступне: «Філософія території,
яку прийняла Церква, безпосередньо визначала
організацію церковних структур. Спочатку це була
римська універсалістська філософія, а потім європейська
філософія політичної суверенності. Основою церковної
помісності стали принципи, закладені в Вестфальський
мир. Це означало, що кожна Помісна Церква ґрунтується
на суверенній території і охороняє цю суверенність
усіма доступними канонічними і іншими методами.
Канони стали засобом захисту територіального
суверенітету Церков. Захід однієї Помісної Церкви на
територію іншої став розцінюватися як інтервенція,
яка карається найжорсткішими заходами – розривом
відносин. До сих пір Помісні Православні Церкви
живуть по вестфальським принципам» [14]. Таким
чином, сьогоднішнє змагання РПЦ за свою канонічну
територію оцінюється як визначене впливом Заходу –
ідеї Імперії та ідеї національної держави, яка може
визначати релігійне життя (згідно із принципом «чия
влада – того церква»). Історично відносним є об’єднання
єпископій у митрополії, а потім – у патріархати.
Першопочатково церква була мережею територіальних
громад, її буття було схоже на сучасне існування
православ’я у діаспорі. Внесення об’єднавчого
принципу митрополій (за поділом на провінції) та
патріархатів (за поділом на діацези) внесло ієрархічним
принцип до церковного буття. Цей принцип спотворив
історичне існування церкви, а також привів до великого
розколу 1054 року [14]. Логіка К. Говоруна веде до тих
же висновків, що і сучасна греко–католицька думка про
можливість «об’єднання знизу», через співпричастя
мирян, має певні богословські підстави.
Висновки. Загальним контекстом для богословських
пошуків українських теологів є концепція київського
християнства як окремого цивілізаційного типу.
Богословські та канонічні підстави існують для
об’єднання за взірцем Болгарії, при суттєвому сприянні
держави. Також цілком можливим є існування двох
православних юрисдикцій як у Естонії. Найменш
реалістичним є пропозиція приєднати УПЦ КП та УАПЦ
за взірцем південних єпархій Греції, які формально
належать Константинопольському патріархату, але
реально – Елладській Церкві, якій вони передані в
управління. Процеси об’єднання можуть розпочатися
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знизу, із комунікації вірних та громад, оскільки лише у
конкретних парафіях та єпархіях виявляється загальна
церква, тоді як патріархати і митрополії є лише
формальними структурами. Звідси робиться висновок,
що боротьба за «канонічні території» суперечить самій
сутності християнської церкви як комунікації всіх
ортодоксально віруючих.
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Orthodox theological projects
of the future Church in Ukraine
Ukrainian theologians associate the prospects of Orthodoxy in Ukraine with the
actualization of ideas about Kiev’s Orthodoxy as a special civilizational phenomenon,
different from Russian Orthodoxy. The experience of overcoming church divisions
in Bulgaria, the coexistence of two Orthodox jurisdictions in Estonia, and the dual
subordination of the northern dioceses in Greece are actively being considered. More
and more theologians believe that it is necessary to relativize church structures,
absolutizing the significance of a particular community or episcopacy. In the
framework of this theology, the Church is a network of religious communities united
by the very communication between communities (dioceses), rather than church
structures. Such theological theologies develop the ecclesiology of Nicholas Afanasiev
and Metropolitan John Zizioulas, but already within the framework of postmodern
theological discourse.
Keywords: church community, patriarchy, metropolia, autocephalous church,
canons, ecclesiology.
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Гедонізм і соціальна комунікація
у життєдіяльності релігійних спільнот
Сходу та Заходу
Соціальна комунікація є важливою складовою життєдіяльності будь–
яких типів спільнот, зокрема релігійних. Серед актуальних напрямів сучасних
суспільствознавчих досліджень виділяється проблематика гедонізму і
гедоністичних настроїв у суспільстві масового споживання. У рамках даної
роботи досліджуються прояви гедонізму у соціальній комунікації у процесі
життєдіяльності релігійних спільнот.
Ключові слова: гедонізм, соціальна комунікація, світогляд, споживання,
суспільство споживачів, релігійні спільноти, християнство, секти, буддизм,
ЗМІ.

Сучасне
суспільство
нерідко
описують
як
суспільство споживання [2]. Це означає, що основною
метою суспільної життєдіяльності проголошується
споживання в усіх його формах і проявах. У середньо
статистичного громадянина сучасного суспільства
високий рівень споживання асоціюється з високим
соціальним статусом (престижем), соціальною захище
ністю і добробутом [9, с. 38].
Споживання, як правило, характеризується тими
чи іншими формами насолоди, які споживач отримує у
процесі споживання. Таким чином, гедонізм як любов
до насолоди, як націленість на пошуки і здобуття
насолоди у різних формах і проявах, як світогляд, у
центр якого поставлена насолода є невід’ємною ознакою
суспільства споживання [8, с. 3]. З іншого боку, гедонізм
як світогляд, ідеологія і суспільне явище очевидно
присутній у тій чи іншій мірі у будь–яких типах
суспільств і сферах суспільного життя.
Соціальна комунікація як один із різновидів і
форм суспільної життєдіяльності тісно пов’язана
з життєдіяльністю суспільства в цілому, залежить
від нього. Таким чином, наявність у суспільстві
гедоністичних ідей, поглядів і настанов не може
не впливати на соціальну комунікацію. Але у
життєдіяльності різних соціальних спільнот ці впливи
можуть набувати специфічних форм прояву. Особливо
це стосується життєдіяльності релігійних спільнот, для
яких аскетизм і самообмеження традиційно виступали
впливовими світоглядними настановами.
Враховуючи усе вище зазначене, було прийнято
рішення дослідити прояви гедонізму у соціальній
комунікації релігійних спільнот. Це і є метою нашої
роботи.
Аналіз ступеня розробленості проблеми показав,
що прояви гедонізму у соціальній комунікації
релігійних спільнот ще не привернули до себе належної
дослідницької уваги. Разом з тим, для осмислення цих
проявів важливими можуть стати роботи вітчизняних
і зарубіжних авторів, присвячені загальним питанням
суспільної комунікації (Є. Андрос, К.–О. Апель,
Ю. Габермас, К. Дейч, О. Злобіна, А. Єрмоленко,
Г. Лассуел, Н. Луман, Л. Ситниченко, Т. Парсонс
та ін.). У цілому, під соціальною комунікацією
дослідники
розуміють
соціально
обумовлений
процес передачі і сприйняття інформації у процесі
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міжособистісного і масового спілкування по різних
каналах за допомогою різних комунікативних засобів
(вербальних, невербальних та інших). Таке розуміння
стало відправним пунктом і нашої розвідки. Серед
досліджень, присвячених гедонізму, варто у даному
контексті звернути увагу на роботи З. Баумана,
Ж. Бодрийяра, П. Бьюкенена, А. Долгенко, А. Костіної,
Ж. Липовецького, Г. Маркузе, М. Онфрейна, А. Ренд,
Е. Фромма, Т. Хагурова та ін. За визнанням більшості
дослідників, гедонізм став новою релігією сьогод
нішнього дня, перетворюючи насолоду, власні бажання
і споживання на справжній культ і предмет поклоніння.
Будь–яка система не є абсолютно ідеальною
і потребує тих чи інших часових корекцій. Проте
сам принцип зрозумілий. І шляхи його реалізації
теж. Українська людина, українське суспільство
лише на початку цього шляху. Більше того, ми на
етапі первісного нагромадження капіталу. А це – і
стрімке розшарування суспільства, і клановість, і
корупція, наростання тіньової економіки, бартеризація,
катастрофічний спад виробництва, неплатежі тощо.
Тобто йдеться про системну, багатоаспектну кризу,
основоположні принципи виходу із якої окреслені
вище, – вони випливають із скарбниці світового досвіду.
Одну обставину треба при цьому виокремити як
визначальну. Реформи, які здійснюються у суспільстві,
будуть результативними лише тоді, коли існуватиме
розгалужена системна комунікація, постійно діючий
суспільний дискурс, у межах якого узгоджуватимуться
принципові інтереси різних соціальних груп за умов
різкої суспільної стратифікації, розшарування. [1, с. 238].
Розглядаючи гедоністичні настрої у християнських
спільнотах та похідних від них згромадженнях, варто
згадати термін «християнський гедонізм», який був
впроваджений доктором Джоном Пайпером задля того,
щоби описати свою схему градації духовного життя.
Сам по собі цей термін є досить дивним, тому що у
християнських спільнотах термін «гедонізм» прийнято
вважати чимось негативним, навіть руйнівним. В
сьогоденні гедонізм та споживання в цілому являють
собою проблему для християнських релігійних спільнот.
Такі принципи та переконання сприяють слабкості віри,
моралі та ідеалів. Гедоністичні принципи домінують
над фундаментальними принципами християнства,
зокрема над такими як «обітниця бідності», яку дають
чернечі згромадження східної та західної традицій.
Для «обітниці бідності» притаманне повне відречення
від будь–яких матеріальних статків, власності та
прив’язаностей, але натомість у сьогоденні чернечі
ордени приділяють чимало уваги тому, щоби збільшити
фінансування їхнього конкретного згромадження задля
того, щоби мати змогу придбати деякі предмети розкоші
та обладнати монастир за останнім словом техніки.
Настоятелі християнських парафій протестантських та
баптистських традицій ставлять в пріоритет десятину
та інші види пожертвувань, що говорить про те, що
релігія у більшості випадків не може конкурувати з
любов’ю до себе та життям заради задоволень. Цікаво,
що у більшості випадків, ті, які бажають долучитися до
чернечих згромаджень у першу чергу керуються саме
гедоністичними принципами – такі особи або тікають
від споживацького світу у пошуках духовності, яка
дасть їм достойну заміну культурі, якій вони не здатні
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протистояти, або задля того, щоби працювати менше,
але бути ситим – духовні особи завжди та в кожній
культурі відносилися до окремої касти суспільства, якій
не належало тяжко працювати.
Одна з християнських конфесій, яка серед католиків
та православних вважається сектою, – Свідки Єгови, –
у пріоритет ставить не стільки матеріальне збагачення,
скільки марнославство. Навіть від найвідданіших
читачів та передплатників журналу «Сторожова Вежа»
ніхто не приховує того, що в божественній ієрархії третє
місце після Бога Єгови та Ісуса Христа займає Керуюча
Корпорація зі своїми старійшинами та «місіонерськими
служителями». Організація відіграє настільки вагому
роль у житті своїх вірних, що їх заохочують називати
її «Матір’ю», – «Ми повинні визнавати не тільки Бога
Єгову як нашого отця, але й організацію – як нашу
Матір» [10, с. 68].
В теології мормонів, які намагаються позиціонувати
себе як одну з християнських церков також присутній
елемент марнославства, але вже за рахунок політеїзму
та полігамії, які впровадив до цієї течії її засновник
Джозеф Сміт. Він стверджував, що людина має
божественну природу, бо Бог так само колись був
людиною. Такі погляди сприяють збільшенню кількості
прихожан цієї конфесій, особливо тих, які бажають
відчути причетність до божественності. Полігамія також
відіграє в цьому не останню роль.
У релігійних традиціях Сходу до гедоністичних
настроїв ставлення вже дещо інакше. Якщо у
християнській традиції стражданням вважалося те, на
що прирікає себе особа своєю неналежною поведінкою,
то в буддизмі на страждання було приречене саме
життя людини, саме її існування. Коренем страждань
та нещасть виступають емоції та пристрасті людини.
На відміну від християнських доктрин, одна з чотирьох
фундаментальних «істин» буддизму вказує на те, що
варто уникати не лише крайнього гедонізму, але й
надмірного аскетизму, оскільки тільки таким способом
можна досягти «просвітлення» та осягнути «істинну
мудрість». Далай Лама XIV стверджував: «Основною
метою людського існування є щастя. Це ж очевидно.
Незалежно від того, хто ми є – атеїсти, віруючі,
буддисти чи християни – усі ми у пошуках чогось
кращого в житті. Таким чином, на мою думку, основний
рух у нашому житті – це рух до щастя…» [4, с. 8].
Комунікуючи зі своїми громадами, релігійні
організації заохочують їх до ревного наслідування
фундаментальних настанов їхньої конфесії, переконуючи
їх у тому, що результатом такої відданості може стати
абсолютне щастя та вічне задоволення, уособлене у
місцях, або станах таких як християнський рай чи
буддистська нірвана. Заохочення до наслідування
головних конфесійних настанов не є єдиним важливим
моментом в комунікації між лідерами релігійних
згромаджень та їх членами. З амвонів храмів та у
залах зібрань, лідери та настоятелі релігійних спільнот,
відчуваючи натовп проголошують здебільшого те,
що їх віряни бажають почути. Перші документи, де
згадано про комунікацію, з’являються 1487 і 1515 рр.,
а 25 листопада 1766 року виходить перша в історії
Католицької Церкви енцикліка Папи Климента ХІІІ
про засоби комунікації «Християнська республіка»
(Christianae Reipublicae), де йдеться про небезпеку
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антихристиянських писань, про погані книги, про
самовпевнених богословів і про обов’язки єпископів
щодо поганих книг та аморальної літератури [3, с. 2].
Серед основних християнських конфесій – католиків
та православних, у проповідях йде наголошення на
інтелектуалізм, останнім часом нетривіальні трактування
святого письма та листів отців церкви мають неабияку
популярність. Якщо раніше, в радянські часи, релігійна
тематика та церковні проповіді узагалі були чимось
мало прийнятним, то в сьогоденні, враховуючи те, що
до деяких навчальних закладів додаються предмети
по типу «уроків християнської етики», а бажаючих
навчатися в семінарії чи отримати теологічну освіту все
більше, проповіді та різноманітні тлумачення релігійних
текстів є досить актуальною темою. Оскільки проповідь
є невід’ємною частиною християнських богослужінь,
настоятелі та лідери таких згромаджень роблять ставку
на її цікавості та новизні, приправляючи це солідною
дозою сухого інтелектуалізму. Це все розраховано
для збільшення кількості прихожан, які відвідують
богослужіння якщо не для свого духовного виховання,
то хоча б заради того, щоб задовольнити свою жагу
до теологічних істин. Догматичні проповіді, в яких
описуються головні принципи, істини та закони віри, а
також есхатологічні моменти християнського віровчення.
На думку теологів, догматичний тип проповідей є
найважливішим, оскільки неповне розуміння догматів
Церкви унеможливлює формування християнського
світогляду, який визначає життя та діяльність вірян [6].
В подібній комунікації настоятель – прихожани є
цілий спектр наслідкових реакцій. Проповідник здатен
надихнути вірян як на благочестиві вчинки, так і на
єретичні погляди, створити торжествуючий святковий
настрій під час урочистостей та почуття покути та
розкаяння під час періоду посту. Також важливим
моментом у ролі проповіді є її об’єднуюча функція.
Сам процес прослуховування проповіді допомагає
вірянам відчувати себе в деякій єдності. Варто також
згадати виховну функцію проповідей – віряни, а також
неокатехумени, які потребують релігійного виховання
черпають його в першу чергу через проповіді. В
енцикліках Папи Римського йдеться про навчання
людей протистоянню злу: «…усі людські зусилля будуть
деремними, якщо Церкву не допустять до участі у цій
праці» [7, с. 70].
Оскільки
більшість
християнських
конфесій,
зокрема, Римо–католицька, намагається йти в ногу
з часом задля того, щоб бути ближче до своїх
послідовників, невід’ємним знаряддям комунікації є
ЗМІ – радіо, телебачення та інтернет. Таким чином
церква, будучи навіть відокремленою від держави
допомагає вірянам отримувати інформацію релігійного
характеру у світському житті. Також це допомагає
залучати до релігійних згромаджень тих осіб, які не
мають жодного відношення до цієї конфесії та будь–
якої релігійної течії в цілому. Інтернет стає засобом
розповсюдження теологічної інформації до тих країн,
де немає впливу католицької церкви [5, с. 15]. Останнім
часом фільми на релігійну тематику стають все більш
популярними, а масштаби тиражу релігійної літератури
просто вражають. Отже, оскільки на подібну тематику
існує попит – церква вважає своїм обов’язком його
задовольняти як заради тамування спраги теологічних
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знань своїх вірян, так і для того, щоби забезпечити їх
прихильність до своєї конфесії.
У процесі ознайомлення з соціальною комунікацією,
яку здійснюють релігійні спільноти, було виявлено, що
в сучасних умовах, коли у більшості розвинутих країн
світу сфера релігійного життя, а отже і життєдіяльності
релігійних спільнот в більшій чи меншій мірі
відокремлена від держави, пересічні релігійні спільноти
зазвичай спрямовують діяльність своїх інституцій
на сферу приватного життя громадян і саме тому,
проблематика особистого життя і звичайних життєвих
радощів і насолод починають відігравати у її соціальній
доктрині і комунікації більш важливу і помітну роль.
У рамках дослідження було встановлено, що в
життєдіяльності і зокрема соціальній комунікації
будь–яких релігійних спільнот можна віднайти прояви
гедонізму, елементи гедоністичного світогляду і
гедоністичні настрої. Так, навіть у рамках релігійних
спільнот і світоглядів, які проповідують найаскетичніші
практики та способи життєдіяльності, можна ставити
питання у такому ключі. Це пояснюється тим, що
кінцевою метою подібних релігійних практик та
способів життєдіяльності є позбавлення страждань, а
отже досягнення атараксії, блаженства, нірвани і т.д.,
які так чи інакше теж можуть бути описані у термінах
гедонізму і споживацького світогляду.
Будь–яка релігійна спільнота є складовою части
ною того суспільства, у рамках якого вона існує і
здійснює свою життєдіяльність. Немає значення, чи
в даному випадку йдеться про життєдіяльність, яка
відбувається у рамках релігійної спільноти, чи яка
провадиться релігійною спільнотою і її представниками
по відношенню до навколишнього світу і тої частини
суспільства, яка є «зовнішньою» по відношенню до
даної спільноти. Важливим елементом життєдіяльності
релігійної спільноти є соціальна комунікація, здійсню
вана нею як у власних рамках, між своїми членами,
так і по відношенню до навколишнього світу, інших
громадян суспільства. Дослідження процесу, структури
і особливостей соціальної комунікації може дати
чимало інформації як про релігійну спільноту так і про
суспільство, до якого вона належить. Таке дослідження
може також виявити прояви гедонізму, гедоністичного
світогляду і гедоністичних настроїв її учасників.
Результати дослідження дають змогу стверджувати,
що гедоністичні настрої і елементи гедоністичного
світогляду присутні у найрізноманітніших релігійних
спільнотах, життєдіяльність яких проходить у різних
суспільствах і суспільних середовищах. Так зокрема, у
суспільній комунікації християнських релігійних спільнот
було виділено, з одного боку, гедоністичні настрої,
спрямовані на здобуття насолоди у поточний момент часу
чи у близькому майбутньому, а з іншого, – спрямовані
на здобуття насолоди у майбутньому нескінченно
далекому, у Вічності. Самі по собі щастя та радість не
повинні ставати на перешкоді до духовного розвитку та
виховання, це є лише винагородою за покірне і сумлінне
наслідування фундаментальних церковних настанов,
незалежно від конфесії. Для порівняння, філософські та
релігійні течії Сходу, такі як буддизм, схиляються до того,
що щастя є основною метою людського існування. Крім
того, було виявлено, що релігійні спільноти і суспільство,
до якого вони належать, у значній мірі впливають
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один на одного, що проявляється зокрема через обмін
гедоністичними настроями і практиками, формування тих
чи інших елементів гедоністичного світогляду тощо.
Таким чином, поняття гедонізму доцільно широко
застосовувати у соціально–філософських дослідженнях,
зокрема
присвячених
соціальній
комунікації
і
життєдіяльності релігійних спільнот.
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Hedonism and social communication in the life of the religious
communities of East and West
Social communication is an important branch of activity of the religious
communities of any kind. Among the expired directions of modern social sciences,
hedonistic matters and features in the society of consumption are the main and
underlined problem in this field. The main idea of the article is investigation of
the hedonistic features in the society of consumption in vital activity process of the
religious communities.
Keywords: hedonism, social communication, ideology, consumption, society of
consumption, religious communities, Christianity, sects, Buddhism, Mass Media.
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Вклад Ричарда Хейза в области изучения
использования Писания апостолом Павлом
в современном протестантизме
Целью данной статьи является попытка рассмотрения теоретического
вклада Ричарда Хейза в области изучения использования Писания апостолом
Павлом в современном протестантизме и развития богословской герменевтики.
Сегодня наблюдается изменение в понимании новозаветных писем, которое
включает переход от экзегетических попыток извлечь утверждения «истины»
на основании писем Павла к исследованию богословия Павла как диалогического
пересечения с определенными историческими обстоятельствами, где Павел
выражает свою целостную богословскую мысль, свое евангелие, в обусловленных
временем обстоятельствах. Анализируя вклад Ричарда Хейза в понимании
герменевтики Павла, проявляется несколько направлений в его исследовании:
нарративная подструктура в Писании, интертекстуальный подход к
пониманию использования ВЗ на страницах Нового, влияние герменевтических
подходов в понимании вопросов НЗ этики.
Ключевые слова: отголоски Писания, нарративная подструктура,
интертекстуальный подход, теологическое воображение.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В последние десятилетия наблюдается изменение
в понимании новозаветных писем, где Павел, все
чаще, рассматривается не как богослов учитель,
заинтересованный в формулировании систематических
утверждений теологической «истины», а как богослов,
заинтересованный в богословской рефлексии. Это
изменение включает переход от экзегетических
попыток извлечь утверждения «истины» на основании
писем Павла к исследованию богословия Павла
как диалогического пересечения с определенными
историческими обстоятельствами, где Павел выражает
свою целостную богословскую мысль, свое евангелие, в
обусловленных временем обстоятельствах. Богословские
размышления Павла направленны не на систематические
утверждения, но на решение проблем, которые возникли
в церквях, встречающихся с различными трудностями
из–за их попыток реализовать в практической жизни
выводы о христианской жизни, которые они услышали
от Павла и других апостолов. Согласно описанию
Хейза, то, как Павел использует Писание, становится
парадигмой современного чтения и применения
библейского текста (этика), где общим основанием
является объединяющая нарративная подструктура
или метанарратив о Божьих действиях в творении,
суде и спасении мира. Анализируя вклад Ричарда
Хейза в понимании герменевтики Павла, проявляется
несколько направлений в его исследовании: нарративная
подструктура в Писании, интертекстуальный подход
к пониманию использования ВЗ на страницах Нового,
влияние герменевтических подходов в понимании
вопросов НЗ этики1.
Герменевтика Р. Хейза стала предметом научного инте
реса ряда исследователей. На пример, Сильвия Киисмаат2,
1
Эти темы представляют последовательность появления
трех его основных монографий, касающихся разных, но
взаимосвязанных областей Ново–Заветных исследований.
2
Киисмаат показывает, как Павел трансформирует тради
цию прошлого исхода как рабства–страдания–освобождения,
присутствующую в книгах Исаии и Иеремии, в настоящую
историю нового и целостного народа Божьего [13, p. 29–56].
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Рой Чиампа3 наряду с другими исследователями [7;
19; 18; 22; 4; 21; 17] используют методологию Хейза и
расширяют поле исследования темы «использования
Писания Павлом», обращая внимание на другие части
писем Павла, в которых нет очевидных цитат или
аллюзий. Но комплексного анализа проблематики, кото
рый давно стал требованием времени, еще не сделано.
Целью данной статьи является попытка рассмот
рения теоретического вклада Ричарда Хейза в области
изучения использования Писания апостолом Павлом в
современном протестантизме и развития богословской
герменевтики.
В 1983 году Ричард Хейз опубликовал свою
докторскую диссертацию The Faith of Jesus Christ: An
Investigation of the Narrative Substructure of Galatians
3:1–4:114 [10], где основным тезисом для защиты
было предположение, что история о верности Иисуса
Христа служит логической подструктурой, которая
находится под поверхностью аргументации в Гал. 3:1–
4:11. Определенное повествование об Иисусе Христе
направляет мыслительный процесс Павла, при этом само
повествование скрыто [10, p. 6]. Одним из ключевых
элементов в аргументации Хейза было предложение
читать различные варианты5 фразы πίστις Χριστοῦ
как «верность Иисуса Христа» вместо традиционного
перевода «вера Иисуса Христа» [10, p. 141–162], что
вызвало большую полемику6.
На первый взгляд, тезис Хейза не имеет много
общего с герменевтическими взглядами Павла на
писание. Но вклад Хейза в толкование ВЗ в НЗ имеет
огромное значение по двум причинам. Первое, понимая
нарративную логику Павла, движимую подструктурой
истории Иисуса Христа, Хейз считает, что эта история
заключается не только в хронологии событий между
рождением и смертью, но в том, как смерть Христа
соотносится с обетованиями, данными Аврааму
касательно «семени» (Гал. 3:16) и благословения для
народов (Гал. 3:14). Более того, аргументация Хейза
о «верности Иисуса Христа» тесно связана с его
толкованием цитаты из Аввакума 2:14 в Галлатам 3:11,
Хейз истолковывает слово ὁ δίκαιος («праведник») как
мессианский титул [10, p. 132–141].
Второе, Хейз замечает, что керигматическая
структура текста реконструированная Чарльзом Доддом
имеет нарративную форму, и использование писаний
определяется не керигмой, а христологической историей
[10, p. 60–62]. Особенно это касается Галатам 3:1–4:11,
где блоки текста ветхозаветной тестимонии, выделенные
Доддом, не играют заметную роль [10, p. 63–64]. Хейз
предлагает, что несмотря на то, что понятия керигмы и
3
Чампа исследует присутствие и функцию Писания
в Гал 1 и 2, которое не было исследовано до него из–за
отсутствия очевидных цитат или аллюзий. Его основной тезис
заключается в том, что поместив дискурс послания к Галатам
1–2 в интертекстуальную матрицу Иудейского апокалиптически–
мессианского символического мира, Павел соединяет ситуацию в
Галатии с темами отступничества, которые доходят отголосками
из Исход 32 и Второзаконие 13 [5, p. 296].
4
Изначально издана как: The Faith of Jesus Christ: The
Narrative Substructure of Galatians 3:1–4:11 / Atlanta: Society of
Biblical Literature, 1983.
5
Гал 2:16; 3:22, 26; Рим 3:22, 26 и т.д.
6
Ранние этапы полемики описаны самим Хейзом во
введении ко второму изданию [10, p. xxxv–lii], а также в
переизданных статьях Д. Данн и Р. Хейза [10, p. 249–297].
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истории Иисуса Христа значительно перекрывают друг
друга, и между ними грань, все же история Христа
имеет приоритет в понимании герменевтики Павла.
Наряду с предполагаемой Хейзом нарративной
подструктурой, выраженной в истории Иисуса Христа,
можно предположить, что писания Израиля, в разных
их частях, могут предложить другие возможные нарра
тивные или экзегетические подструктуры в письмах
Павла [14; 15; 23; 24].
Вторая книга Хейза, посвященная герменевтике
Павла [9; 3], вызвала еще больший интерес и послужила
причиной для целой серии статей и исследований в
области использования писания Павлом1. До написания
этой книги, исследования использования писания
Павлом почти полностью фокусировались на прямых
цитатах, здесь же Хейз заложил методологическое
основание для анализа менее явных форм использования
писания, таких как аллюзии и отголоски.
Тезис Хейза заключается в том, «что некоторые
подходы к феномену интертекстуальности, разрабо
танные в рамках литературоведческой науки, оказы
ваются плодотворными, когда их применяют в
изучении Павловых посланий» [3, c. 29]. Понятие
интертекстуальности, определенное Юлией Кристевой2
как текстовый диалог нескольких текстов [2, c. 454],
неизбежно указывает не только на связь текста с
предшествующими ему текстами, но и указывает
на участие текста в дискурсивном пространстве
культуры, где текст является проявлением «культурных
кодов». Хейз выбирает более узкое использование
интертекстуальности, фокусируя внимание на цитатах
и аллюзиях в дискурсе Павла, который находится в
знаковом пространстве, созданном единым текстом–
предшественником – Писаниями Израиля [3, c. 30].
Для объяснения интертекстуального метода Хейз
использует акустическую метафору, предложенную
Джоном Холландером [12, p. 65], где подобно тому,
как эхо искажает оригинальный звук для того, чтобы
его воспроизвести, так и автор, который ссылается
или цитирует текст–источник, неизбежно изменяет
значение источника текста тем, что вставляет его в
новый литературный контекст, в результате образуя
новый троп3. Хейз развивает методологию, объясняя,
как невысказанные ассоциации, находящиеся в тексте–
источнике могут проявляться и использоваться по–
новому во втором тексте, где присутствует текст–
источник. Следуя Холландеру, Хейз [3, c. 37] называет
эти невысказанные аспекты текста–источника «замеще
нием»4 или «металепсисом»5. «Когда литературный
Пример нескольких ранних исследований [7; 13].
Которая находилась под влиянием Фердинанда де Сосюры
и Михаила Бахтина, см. краткий обзор в [11, p. 258–59].
3
Оборот речи, употребляемый для обогащения речи
образностью.
4
Хейз использует слово «transumption», переведенное к
книге Отголоски Писания в посланиях Павла, как «замещение».
5
А. А. Волков [1, c. 432], дает определение понятию
«металепсис» как: сложный троп, который образован от другого
тропа, то есть состоит в двойном переносе значения. Пример:
«Небывалая осень построила купол высокий, Был приказ облакам
этот купол собой не темнить. И дивилися люди: проходят
сентябрьские сроки, А куда подевались студеные, влажные дни?»
А. А. Ахматова. Олицетворение осени позволяет построить новый
метафорический образ: «осень строит высокий купол, то есть
высокое небо».
1
2
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отголосок связывает текст, в котором он звучит, с
более ранним текстом, возникающий художественный
эффект может объясняться невысказанными или
скрытыми (замещенными) соответствиями между
двумя текстами» [3, c. 37]. Описав свою методологию,
Хейз обращается к экзегезе определенных интер
текстуальных эпизодов текста Павла с целью
объяснения его герменевтики. Осторожные утверждения
и обобщения Хейза касательно герменевтики Павла
трудно систематизировать частично из–за того, что
он считает, что у Павла нет общей герменевтической
системы: «Апостол – не приверженец какой–либо
экзегетической модели и даже не следует какому–
либо из известных сводов толковательных правил. …
свойственное современным библеистам стремление в
своих изысканиях следовать строгим методологическим
правилам апостолу чуждо. Складывается впечатление,
что смысл текстов открывался ему интуитивно, в
минуты метафорического прозрения, и что при этом
он не прибегал к систематическим рассуждениям
о собственной герменевтике или не утруждал себя
таковыми раздумьями» [3, c. 223–224].
Это не значит, что герменевтика Павла была
безосновательной и ни с чем не сообразной, она имеет
свои ограничения, «но эти ограничения диктуются
прежде всего сущностными (т.е. богословскими)
соображениями, а не формальными методологическими
соображениями» [3, c. 224]. Тем не менее, утверждения
Хейза о герменевтике Павла можно сгруппировать
под двумя оглавлениями: (1) экклезиоцентричная
герменевтика; (2) эсхатологическая герменевтика.
По мнению Хейза, христологическое понимание
герменевтики Павла является преобладающим [16,
p. 104–5, 205–9; 6, p. 115–116], но считает, что
герменевтика Павла делает ударение на собрание и
объединение иудеев и язычников в церкви (εκκλησία).
Он утверждает: «Поскольку Павел усматривает
исполнение пророчества прежде всего не в событиях
жизни Иисуса (как Матфей), а в собирании Богом
церкви, состоящей как из иудеев, так и язычников,
его герменевтика скорее экклезиоцентрична, чем
христоцентрична» [3, c. 5]. Поэтому Хейз проявляет
сдержанный интерес к свидетельству писаний о
Христе как Мессии6, делая ударение на том, что
христологические убеждения Павла, в конечном итоге,
подчеркивают его экклезиоцентричную герменевтику.
Хейз утверждает, что Павел использует Писание, чтобы
показать прообразную взаимосвязь между церковью и
эсхатологическим народом Божьим [3, c. 120–125, 169].
Герменевтика Павла экклезиоцентрична, потому что «он
проводит библейский текст через фильтр своего опыта
восприятия Божьего деяния – создания церкви» [3,
c. 143], и читает нарративы об Аврааме–Агари–Сарре,
Израиле в пустыне и исполнении обетования, данного
Аврааму, как прообразы, относящиеся к εκκλησία [3,
c. 125–169].
Хейз понимает повествование Павла о Моисее
и покрывале (2 Кор. 3) как свидетельство того,
что истинной целью Ветхого Завета является
6
Преобладающее в ранний период поиска герменевтики
Павла мнение, что цель цитирования писания Павлом, было
доказательством миссианства Иисуса Христа.
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преображенный по образу Божьему человек [3, c. 191].
Хейз предлагает истолковать слово τέλος в 2 Кор. 3:131
как «цель» или «замысел», что влечет за собой вывод,
что сообщество, которое фокусирует внимание на тексте
как на «самоцели», не может достичь преображающей
«цели» ветхого завета, для них покрывало остается
сокрытым [3, c. 170–213]. С тех, кто обращается
к Господу, покрывало снимается, они «обретают
способность узреть за текстом его τέλος, подлинную
цель. … они, подобно Моисею, преображаются славой
Божьей в образ Иисуса Христа, на которого Моисей и
Закон всегда неявно указывали» [3, c. 191]. Поэтому для
Павла верное толкование начинается не в написанном
тексте, но в преображенном, исполненном Духом
христианском сообществе, которое отражает образ
Божий творению. Именно такое сообщество может
теперь правильно читать ветхий завет. Цену, которую
должен заплатить новозаветный толкователь для того,
чтобы не толковать писание рабски, согласно γράμμα,
но обрести новую герменевтическую свободу – это
быть на пути познания «славы Божьей в лице Иисуса
Христа (2 Кор.4:6), (которая) открывается в лице
распятого Господа, Который призывает Свой народ
уподобиться Его крестному образу» [3, c. 207]. Поэтому
герменевтическая свобода – это яркий отличительный
признак экзегетики Павла [3, c. 207].
Хейз фокусирует наше внимание на том, что
Павел читает писание, как авторитетное Божье слово,
адресованное, здесь и сейчас, для эсхатологического
сообщества. Что бы не говорило писание, оно говорит
прежде всего к церкви (Рим. 4:23–24; 10:5–10; 1 Кор.
9:8–10; 10:11) [3, c. 207]. Более того, Хейз определяет
важный принцип: «слово Писания истолковывается как
слово Бога, обращенное к нам» [3, c. 232], где «сам
автор и первые читатели стали прообразами, смысл
которых проявляется в полноте только в церкви –
то есть только в эмпирическом эсхатологическом
сообществе, созиданием которого занят Павел» [3,
c. 232]. Согласно Хейзу, Павел читает Писание как
нарратив об избрании и обетовании, который достиг
своей кульминации в формировании эсхатологического
сообщества, на которое текст всегда указывал.
Касательно нарратива об избрании и обетовании2, Хейз
предлагает одно из самых его емких и значительных
утверждений касательно герменевтики Павла: «На этом
более глубоком уровне, Павла едва ли можно обвинить
в приписывании собственных представлений более
ранней традиции. Правильнее бы было говорить, что
Павел избрал основополагающие темы библейской
истории в качестве герменевтических ключей к смыслу
традиции. … Божье деяние в Иисусе Христе освещает,
по утверждению Павла, смысл прежде неясного
повествовательного единства в Писании» [3, c. 218].
Герменевтика Павла, трактующая писание как
нарратив об избрании и обетовании, соединяет Тору
и Евангелие в одной истории об откровении Божьей
праведности в Иисусе Христе, где «Тора не заменяется
1
2 Кор. 3:13 «а не так, как Моисей, который полагал
покрывало на лице свое, чтобы сыны Изра–илевы не взирали
на конец (τέλος) преходящего». Что влечет за собой возможный
перевод Рим. 10:4 как: «Потому что цель (τέλος) закона –
Христос».
2
Здесь его тезисы схожи с James A. Sanders [20, p, 41–60].
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и не отменяется, а трансформируется в свидетельство
о евангелии» [3, c. 218]. Именно в контексте истории
о Божьей праведности нужно понимать направление и
связь цитат, аллюзий и отголосков Павла.
Вместо того, чтобы искать некую центральную
тему объединяющую мысль Павла, Хейз предлагает,
что теологический дискурс Павла уходит корнями
в ветхозаветные нарративы. Используя Послание к
Галатам 3:1–4:11 в качестве примера, Ричард Хейз
показывает, что Павел основывает свои мысли не на
системе доктрин или личном религиозном опыте, но
на «священной истории», нарративной структуре,
которая есть история о Иисусе Христе, которая придает
целостность и определяет направление в богословии и
служении Павла.
Хейз утверждает, что нарратив Павла, то есть
нарратив о Боге, Израиле и о мире, где в центре
Христос, присутствует под поверхностью всех его
писем и может быть обнаружен благодаря коротким
ссылкам, или индикаторам, отголоскам, которые
возвращают читателя его писем обратно к нарративной
подструктуре. Павел видит себя и церкви, которым
он пишет, как участников этой истории. Эта история
продолжается и в наши дни, вовлекая Церковь к
участию в деле Божьего восстановления Его творения, в
ожидании свершения всех Его целей.
Ричард Хейз подчеркивает, что «Павел привносит
‘суть’ евангелия в динамическое взаимодействие
с частными обстоятельствами» [10, p. 1]. Тогда,
герменевтика
Павла
состоит
из
постоянной
взаимосвязи между сутью, или центром, евангелия
и его интерпретацией в отдельных, возможных
обстоятельствах. Подобный взгляд на Павла отличается
от
более
традиционного
понимания
теологии
Павла, которое пытается определить вневременную
теологическую истину в письмах Павла в ответ на
уникальные обстоятельства определенной церкви.
Под «сутью» или «основой» евангелия Павла, Ричард
Хейз подразумевает «нарративную подструктуру»
находящуюся в письмах Павла3. Письма Павла
вовлекают его читателей в центральном, подструктурном
нарративе о Божьей деятельности в жизни народа
Божьего. Такое понимание писем Павла рассматривает
уникальные обстоятельства его читателей как часть
всеобъемлющего и продолжающегося нарратива, и
требует от читателя участия в этом продолжающемся
действе. Павел вовлекает своих читателей посредством
использования теологического воображения.
Ричард Хейз желает представить методологию,
которая бы позволила древней книге говорить
современному читателю так же живо как оригинальным
получателям, не смотря на расстояние во времени
и разницу в культуре. Он предлагает проводить
творческие аналогии между рассказами текстов и
рассказом, который проживает церковь в совершенно
иных исторических обстоятельствах. Хейз считает, что
Новый Завет нужно рассматривать как историю. Более
того, Хейз видит всю жизнь как историю. Современные
3
Далее, как Хейз так и Райт, развивают эту тему в своих
последующих исследованиях: Хейз, Отголоски Писания; Этика
Нового Завета; Возрождение воображения. Райт развивает
эту тему в книге: The Climax of the Covenant: Christ and Law in
Pauline Theology [24].
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верующие должны использовать интегрирующий акт
воображения для выстраивания метафор, которые
соединяют историю библейского текста с историями
которые они проживают в общине. В герменевтической
модели Ричарда Хейза, Апостол Павел пересказывает
основную историю Израиля, как она столкнулась с
историей Иисуса Христа, и как теперь перерисованная
история пересекается и включает в себя жизнь его
церквей.
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The contribution of Richard Hays in the study of the use
of Scripture by the apostle Paul in modern Protestantism
The purpose of this article is an attempt to examine the theoretical contribution
of Richard Hays in the study of the use of Scripture by the apostle Paul in modern
Protestantism and the development of theological hermeneutics. In recent decades,
there has been a change in the understanding of the New Testament letters, where
Paul is increasingly being seen not as a theological teacher interested in formulating
systematic theological «truth», but as a theologian interested in theological reflection.
This change includes the transition from exegetical attempts to extract «truth»
statements based on Paul’s letters to the study of Paul’s theology as a dialogical
intersection with certain historical circumstances, where Paul expresses his holistic
theological thought, his gospel, in time–related circumstances. Analyzing the
contribution of Richard Hays in the understanding of hermeneutics of Paul, several
directions are revealed in his research: the narrative substructure in Scripture, the
intertextual approach in understanding of the use of the OT on the pages of the New
Testament, the influence of the hermeneutical approaches in understanding the issues
of ethical questions.
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theological imagination.
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Внесок Річарда Хейза в області вивчення використання
Письма апостолом Павлом в сучасному протестантизмі
Метою даної статті є спроба розгляду теоретичного вкладу Річарда
Хейза в області вивчення використання Письма апостолом Павлом в
сучасному протестантизмі і розвитку богословської герменевтики. Сьогодні
спостерігається зміна в розумінні новозавітних листів, яке включає перехід
від екзегетичних спроб витягти затвердження «істини» на підставі листів
Павла до дослідження богослов’я Павла як діалогічного перетину з певними
історичними обставинами, де Павло висловлює свою цілісну богословську думку,
своє євангеліє, в обумовлених часом обставинах. Аналізуючи внесок Річарда
Хейза в розумінні герменевтики Павла, виявляється декілька напрямків в його
дослідженні: наративна підструктура у Святому Письмі, інтертекстуальний
підхід до розуміння використання ВЗ на сторінках Нового, вплив герменевтичних
підходів в розумінні питань НЗ етики.
Ключові слова: відгомони Святого Письма, наративна підструктура,
інтертекстуальний підхід, теологічна уява.
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Конгломерат форм організаційного буття
університетської освіти:
пошук солідарної форми управління
Підкреслюється специфіка функціонування й подальшого розгортання
сучасного ринкового виробництва на основі принципу сталої нерівноважності
(термін Е. Бауера) на відміну від принципу динамічної рівноваги, що потребує
принципово іншого випускника закладів вищої освіти; наводиться розгорнутий
перелік моделей організаційного устрою університетів, що утвердилися
і функціонують нині у світі, з яких пропонується обрати для української
реальності найбільш привабливі моделі; пропонується реформаторам вищої
освіти відійти від стереотипів техногенної доби й оптимізувати структуру
національної системи професійної освіти з врахуванням заявленої в Україні
тенденції до децентралізації державної влади на користь системи місцевого
самоврядування й регіонального розвитку.
Ключові слова: освіта, університет, управління, держава, громада,
суспільство, ринок, модель, оптимізація, випускник, підприємництво, автономія.

Проблеми організаційного буття університетів
набувають останнім часом усе більшого обговорення,
що пов’язано із сучасними суспільними та еконо
мічними змінами в планетарному житті. Якщо раніше
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університет мав певну нішу в системі державної освіти
й чітко було зрозуміло для кого і як готуються фахівці,
то сьогодні університети опинилися на роздоріжжі,
де мають зробити вибір як власного організаційного
устрою і відповідної системи управління ним, так
і свого місця й ролі на регіональному, загально
національному чи міжнародному рівні.
Це викликано тим, що освіта визначена в
документах Світової організації торгівлі (СОТ) як
послуга, котра має бути оплачуваною з боку споживача.
Університети тим самим переведені в суб’єктів ринку й
мають набути властивостей підприємницьких структур,
оскільки національні держави ще впродовж ХХ століття
відштовхнули їх від себе.
Пристосування університетів до суспільних змін,
пошук ними форм співіснування з роботодавцями
та владою призвела до утворення великої кількості
організаційних структур університетів, за формами
яким можна побачити орієнтацію ВНЗ на ринок праці,
роботодавців, бізнес, суспільство загалом та ін. У
сучасній науковій літературі виділяють велику кількість
таких форм, які узагальнено зібрані вже в різних
наукових виданнях. І проблема тут полягає в тому, щоб
Україна, у процес реформ національної системи вищої
освіти, сформувала оптимальну для себе структуру
університетської освіти.
Найвідомішою сучасною моделлю управління
освітою є класична модель Бартона Кларка (Burton
Clark) – «координаційний трикутник», яка включає
три вісі: державу, ринок та академічну олігархію [19].
Кожна вершина цього трикутника – це одна з названих
структур, а в середині трикутника можна розмістити
точки, що будуть виражати комбінації цих трьох
структур при різній мірі взаємодії.
Традиційна, або класична, модель (Н. Батлер,
Дж. Рассел, С. Хоул, А. Алексюк, О. Третяк та інші)
виходить з ідей ліберальної освіти і є академічною
моделлю, що ґрунтується на культивуванні інтелекту,
систематизованій
передачі
молодому
поколінню
універсальних елементів знань, культури та досягнень
науки, найвищих зразків людської діяльності, вивченні
дисциплін та формуванні навичок аналітичного
мислення тощо.
Освітня діяльність університету водночас зорієн
тована на підготовку перспективної, високоосвіченої
та культурної людини для майбутнього суспільства [10,
c. 155]. Такій моделі притаманна широка автономія,
достатнє державне фінансування, самоуправління
кафедр
із
самостійним
визначенням
напрямів
досліджень, формування в студентів базових знань,
умінь і навичок із професії тощо.
Раціоналістична модель (П. Блум, Р. Ганьє,
Б. Скіннер та інші), спрямована на передачу щонай
перше тільки тих культурних цінностей, знань, умінь
і навичок, які дозволяють молодій людині безболісно
вписатися в наявні суспільні структури, отримати
адаптивний «поведінковий репертуар», який потрібен
для адекватного життєустрою відповідно до соціальних
норм [3, с. 70].
Феноменологічна модель (А. Комбс, А. Маслоу,
К. Роджерс та інші) зорієнтована на врахування
індивідуальних особливостей кожного зі студентів
та базується на персональному ставленні, врахуванні
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індивідуальних психолого–педагогічних відмінностей
студентів за формами навчання та власним темпом
засвоєння знань, тобто мова іде про індивідуальне
навчання, а не його масову форму [3, с. 70].
Розвиваюча модель університетської освіти (Л. Ви
готський, В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков, В. Рубцов
та інші) зорієнтована на кооперацію різних елементів
освітньої інфраструктури з надання освітніх послуг
із широкого переліку за різними типами та рівнями.
Зазначена модель дозволяє гнучко враховувати змінні
умови, у яких проходитиме життя та навчання молодого
покоління різних прошарків населення з урахуван
ням соціально–економічного становища як сім’ї, так і
регіону [10, с. 157].
Відома модель Болоньї, яка ґрунтувалася на ідеї
формування університету студентами та наймання
ними викладачів. Подібна їй – Паризька модель, яка
передбачає створення університету магістрами, а
студенти були лише членами університету [10, с. 157].
Свій подальший розвиток ця модель університетської
освіти отримала в таких формах:
– модель на основі факультетів (об’єднання
викладачів за дисциплінами, а навчання зорієнтовано на
підготовку фахівців);
– Оксфордська модель (навчання децентралізоване
та є велика кількість окремих об’єднань, що влашто
вані для повсякденного життя, це колегіальний або
тьюторський тип університетів, де навчання зорієнто
вано на підготовку універсалів);
– модель «коледж–університет» (поєднання центра
лізованого навчання із системою коледжів);
– модель університету, де передусім вивчали
літеральні мистецтва, а прикладні науки вважалися за
такі, що не відповідають рангу університету;
– модель «семінарія–університет» (навчання зорієн
товано на підготовку майбутніх філософів та теологів);
– модель, що базується на професорській системі
кафедр, де підтримувалася тенденція до спеціалізації та
розвиток нових дисциплін;
– модель «університет–фірма» (базується на корот
кострокових цілях вищої освіти);
– модель університет–суспільство (базується на
довгострокових цілях вищої освіти) [10, с. 157–158].
Модель університету державно–відомчої установи
на основі концепції управління, у якому університетська
система освіти належить за структурами державної
влади до самостійної галузі народного господарства
з жорстким визначенням цілей та змісту освіти [13,
с. 150].
Цікавою є білінгвістична модель в організації
навчально–виховного процесу, яка є характерною
для Фрайбурзького університету у Швейцарії. Саме
утворення такого університету задовольнило потребу
в забезпеченні якісної освіти в місті та кантоні з
традиційно наявними двома культурами: франкомовного
та німецькомовного осередків [10, с. 163].
Модель гнучкого університету базується на
концепція університету, орієнтованого на потреби
суспільства й потреби конкретних людей, тобто
«чуйного» (responsive) або «чутливого» до змін і запитів
(потреб) суспільства університету. Головне в цій ідеї –
визнання того факту, що безбідне існування академічної
спільноти у «вежі слонової кістки» закінчилося і
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для подальшого розвитку університету необхідно
щось зробити, ґрунтуючись на суспільному запиті і
громадянських потребах. Для гнучкого університету
характерно нові, нетрадиційні методи навчання,
створення широких комунікаційних зв’язків і мереж,
розміщення своїх філій та майданчиків у тих регіонах,
які університет обслуговує [16, с. 163–164].
Університети, які надають перевагу наукових
дослідженням і науковій роботі, формують так звану
академічна модель університету, де навчальний процес
базується на дослідницькій роботі; дослідницький
університет, де основним видом діяльності стають
наукові дослідження, їх впровадження в практику,
економіку країни тощо. Прикладом може бути народ
ження дослідного університету у Варвіку в Англії в
середині 60–х років ХХ століття, де зусилля, передусім,
були зорієнтовані на створення умов, які змогли б
забезпечити високі академічні стандарти [10, с. 160].
«З роками навколо університету у Варвіку
зросли різні підрозділи, які приносили прибуток,
що перебував у розпорядженні університету. Такими
структурами стають виробнича група Варвіка, що
утворена в 1980 році (WMG), бізнес–школа (1967
рік), конференц–центри, що формувалися в середині
90–х років. Починаючи з 1984 року, у Варвіку почали
організовувати наукові парки завдяки зусиллям
університету, міста та графства. Разом бізнес–школа,
виробнича група, наукові парки та конференц–
центри, відділ неперервної освіти та інші структурні
підрозділи утворили добре налаштований інтерфейс
між університетом і промисловістю. Усе це переконливо
висвітлює процес змін до особливої підприємницької
спрямованості моделі університету» [10, с. 161].
Модель «підприємство–університет» є розвитком
поняття підприємницького університету і ґрунтується
на розумінні ВНЗ як підприємства. Управління таким
закладом має здійснюватися на основі застосування
характерних для бізнесу складників (комерційні і
виробничі структури, практики тощо). Такі університети
поєднують у собі змішану приватно–державну економіку
з досить незвичною діловою, підприємницькою
культурою й академічними традиціями. Такий уні
верситет є гібридним інститутом, націленим на
передання в короткостроковому періоді можливостей
і здібностей реагувати на зовнішні зміни, управляти
напругою і протистояти зовнішньому тиску. Вони
відповідальні за свій фінансовий стан, що робить
їх подібними до бізнес–фірми, але одночасно вони
підтримують і свій академічний і інституційний престиж
[16, с. 171–173].
З економічним складником та орієнтацією на
підготовку фахівців для бізнесових структур пов’язана
модель корпоративних університетів, що поєднують
можливості та важливість фундаментальної науки, що
знаходить розвиток в університетах із фінансовими,
організаційними та динамічними можливостями сучас
них корпорацій. Такі корпоративні університети є
природним поєднанням ресурсів із метою підвищення
ефективності їх використання та отримання нових
функціональних можливостей [10, с. 168].
При цьому виокремлюються дві моделі їх органі
зацій. Перша – як поєднання ресурсів крупних
корпорацій із традиційними університетами. Друга –

262

Гілея

як утворення спеціалізованих сервісних фірм та
формування виокремлених освітніх структур [10, с. 79].
Науковці Л. Бернар, Ж. Гудлет, П. Гудман, Ф. Клейн,
Дж. Холт та інші розглядають неінституціональну
модель університетської освіти, яка зорієнтована на
надання освітніх послуг поза традиційних соціальних
інституцій, якими є університет. Мова йде про Internet та
різні форми дистанційної освіти, відкриті університети,
різноманітні літні школи та інші форми організації
навчально–виховного процесу [8, с. 17].
Модель Відкритого університету, який засновано в
1969 році і який став своєрідною моделлю для всього
світу є одним із видів неінституціональних моделей,
суть навчального процесу у якому полягає у вільному
доступі до навчання всіх бажаючих у зручний для них
час та без зміни умов життя. Навчання переважно
дистанційного типу з великим різноманіттям освітніх
програм, що перетворило заклад у міжнародний
університет [Див.: 17].
Ще одна подібна модель – це модель «світового
університету», або «міжнародного університету»,
як освітнього консорціуму, що дозволяє ефективно
організувати взаємодію між діючими освітніми
закладами з різних країн, «виявляє орієнтацію на
глобальну перспективу, забезпечення рівноправного
доступу до знання та високого рівня освіти» [5, с. 38].
Сьогодні виділяють модель університету як «заново
орієнтованого» закладу, оскільки в історію універси
тетської освіти є навчальний заклад, який був із самого
початку задумано як новий та утворено з нуля. Це Вища
школа бізнесу Національного університету «Луїс» у
Нови Сонче, яка є яскравим свідченням важливості
належної організації управління та доводить, що більш
великі та складні за структурою університети повинні
дечому навчитися на цьому [10, с. 171].
Сьогодні в умовах всесвітньої глобалізації нинішні
типи університетів набувають рис «інтернаціоналізації».
Водночас виникають нові явища, що пов’язані з
«різними культурними очікуваннями», культурним
різноманіттям студентів різних національностей, які
навчаються разом [9].
Отже, поєднуючи три вісі теорії Б. Кларка – дер
жаву, ринок та академічну спільноту можна виділити
велику кількість моделей організаційного буття та
управління університетів. Франсес Соле Парейяда,
Йозеп Колль Бертран, Тереса Наварро Ернандес
наголошують на тому, що університети послі
довно проходять три етапи розвитку: вертикаль
ний університет, матричний університет та загально
прийнятий сучасний університет, який приходить до
стадії університету–технополісу [14].
Вертикальний університет відповідає традиційному
університету, де навчальні програми пропонуються та
викладаються через традиційні підрозділи – кафедри.
Дослідження є результатом індивідуальної роботи.
У матричному університеті кафедр уже недостатньо
для виконання викладацьких функцій, оскільки в межах
однієї галузі почала виникати багатопредметність, у
тому числі під впливом досліджень. Університетські
програми утворюють вертикальність організаційної
схеми, а факультети несуть відповідальність за дослід
ження. Виявляється загальна тенденція до утворення
дослідних груп у межах факультетів.
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Загальноприйнятий
сучасний
університет
є
поєднанням матричного університету та послуг, які
потрібні професорам та частково студентам. Факультети
розширюються, та їх потреби значно зростають,
більше, ніж у кафедр. Навчання загалом значно
ускладнюється. Матричний університет потребує таких
послуг, які виходять далеко за межі, що забезпечуються
бюрократичними порядками. На організаційному рівні
нормальні горизонтальні послуги вже вимагають усі
навчальні програми та факультети.
Університет–технополіс, або мультиполярний універ
ситет, виник унаслідок зростання потреб суспільства.
В університеті з’являється нова фігура – «пробивний»
професор, або ініціативний професор, який здатний
завантажити лабораторію власними проектами. «Про
бивний» професор стає ключовою фігурою в справі
розуміння зростання можливостей університету зі
сприяння регіональному розвитку. Університет–техно
поліс структурований як технологічний парк [Див.: 10,
с. 168–170].
Можна також виділити моделі університетів, що
зосереджуються на власній організаційній структурі,
фактично в таких моделей переважає академічна
спільнота (Б. Кларк).
Централізована модель управління університетом,
коли повноваження структурних підрозділів у формі
факультетів чи департаментів залежить від центрального
керівництва, що торкається як принципових, так і
другорядних питань. Означена модель поширена в
країнах, що розвиваються.
Децентралізована модель, коли структурні підрозділи
мають достатню автономію, а центральне керівництво
виконує переважно представницькі функції.
Модель автономних, підзвітних та відповідальних
структурних підрозділів, що врівноважена потужним
професійним центральним керівництвом. Завдання цент
рального керівництва: розробка стратегічних напрямів
розвитку; перерозподіл ресурсів; оцінка діяльності
та координація управління університетом; залучення
чималих зовнішніх контрактів [10, с. 160].
На рубежі ХХ–ХХІ століть починається новий етап у
розвитку вищої освіти, пов’язаний із появою і стрімким
зростанням ролі мегауніверситетів – особливої категорії
вищих навчальних закладів, які, за висловлюванням
Дж. Деніела, є кращими зразками глобальної системи
навчання [7].
Термін «мегауніверситет» був уперше введений
Дж. Деніелом у його відомій книзі, присвяченій
мегауніверситетам [20]. Введення цієї нової категорії
вищих навчальних закладів Дж. Деніел пояснює оче
видним впливом масштабного чинника на ті проблеми,
з якими стикається дистанційний ВНЗ. Формальною
ознакою мегауніверситету є кількість студентів не
менше 100 тис. осіб. Проте саме поняття значно
ширше, воно включає певні критерії, з яких головними
є: 1) використання дистанційних освітніх технологій
на основі ІКТ; 2) відкритість, доступність освіти;
3) гарантія високої якості навчання при одночасній
орієнтації на масову освіту; 4) ефективна підтримка
студентів.
У 2003 р. у м. Шанхаї (Китай) сталася винятково
важлива подія, що вплинула на подальшу стратегію роз
витку дистанційної освіти у світі, – Перший Всесвітній
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саміт керівників мегауніверситетів світу, на якому була
прийнята декларація про створення глобальної мережі
мегауніверситетів (Global Mega–University Net) [6].
У 2005 р. у м. Нью–Делі відбувся Другий Всесвітній
саміт цієї асоціації, у якому взяли участь 17 ВНЗ, кожен
із яких налічував не менше 100 тис. студентів. Але
100 тис. – далеко не межа: у форумі, наприклад, брали
участь Національний відкритий університет ім. Індіри
Ганді й Китайський національний телерадіоуніверситет,
що налічували на момент проведення форуму 1,3 і
1,8 млн. студентів відповідно. Для прикладу, Росія була
представлена одним ВНЗ – Сучасною гуманітарною
академією (СГА) – першим і єдиним мегауніверситетом
у країні, у якому вчиться понад 180 тис. осіб [6].
За результатами експертного інтерв’ю–анкетування
представників різних мегауніверситетів і відповідного
аналізу університетських сайтів [18] стратегії всіх
мегауніверситетів орієнтовані на загальну мету –
збільшення кількості студентів. Для досягнення
цієї мети потрібне освоєння технологій навчання,
найбільш ефективних із погляду географічного охоп
лення і сприйняття студентами. «Ми є відкритими по
відношенню до людей, до географічних просторів,
методів і ідей» – це висловлювання лорда Кроутера,
першого ректора Відкритого університету Велико
британії, відбиває суть цієї стратегії [4].
Як випливає з вищевикладеного то перед вітчиз
няними освітянами розгорнута величезна палітра
організаційних форм університетського буття з якої
треба сформувати оптимальну систему національної
вищої професійної освіти для знаннєвої або циф
рової економіки. Її специфіка полягає в тому, що
сфера виробництва майбутньої доби перейшла від
принципу динамічної рівноваги до принципу сталої
нерівноважності, що потребує вже не простого вико
навця, а креативну особистість.
Натомість вітчизняні університети працюють
на основі «адаптаційної освіти, яка сформувалася в
індустріальному суспільстві як соціальний інститут, що
акумулює наукові знання та досвід, засвоєнням якого
слугує соціалізація індивіда. Тож, освіта продовжує
підготовку людей, які стануть споживачами технологій,
а не тих, хто долучиться до їхнього винайдення та
створення» [15, с. 16].
Очевидно, що закономірним наслідком такого
світоглядного підходу до розбудови структури вищої
освіти у нашій державі за даними Державної служби
статистики України у 2016 році стало функціонування
208 ВНЗ третього–четвертого рівнів акредитації
державної та комунальної форм власності. Це є
найбільшою чисельністю у Європі, але за показниками
якості підготовки персоналу країна перебуває на
103 місці у світі. Свідченням цього є дані звіту
Всесвітнього економічного форуму про глобальну
конкурентоспроможність країн світу у 2013–2014 рр.
Україна серед 148 країн посіла 84 місце проти 73–го у
2012–2013 рр. Привертає увагу падіння якості освітніх
послуг – 79 місце проти 70–го у 2012 році, 62–го у
2011 році та 56–го у 2010 році [11].
У зв’язку з цим можна стверджувати, що наявна
в державі модель управління освітою не повністю
відповідає сучасним вимогам демократизації, що
передбачають розширення впливу громадської думки на
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прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне
реагування на потреби суспільства, перерозподіл
функцій управління між центральними й місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування [12].
Певну специфіку на формування перспективної
моделі вищої професійної освіти накладає децент
ралізація державної влади в Україні, що вимагає
врахування особливостей регіонального розвитку.
Тому окремо слід виділити регіональний рівень
управління, що може вплинути на організаційне буття
університету. «Нинішні університети, якщо бажають
задовольняти потребам регіону, вимагають модернізації
у такий спосіб, щоби здобути підприємницький
характер, а його адміністрація – структуру та поведінку
вищого управлінського ланцюга корпорації. Зміст
підприємницької діяльності університету – обслу
говування регіону у взаємовигідних та прибуткових
напрямах» [10, с. 54].
На основі концепції географічного менеджменту
та географічного маркетингу В. Андерсона, що є
інструментами запровадження сталого регіонального
розвитку в умовах глобалізації та зростаючої
геоекономічної конкуренції, і який виділяє «чотири
обставини, що викликали появу й зумовлюють
можливість широкого практичного застосування цієї
нової категорії суспільної географії та регіональної
економіки (точніше – регіональної науки)» [1, с. 225].
У різних регіонах України сьогодні нараховується
велика кількість університетів і інших вищих
навчальних закладів, що суттєво впливає на розвиток
регіональної вищої освіти. Уже тривалий час іде мова
про скорочення великої кількості вищих навчальних
закладів в окремих регіонах за допомогою їх
укрупнення, створення одного або кількох профільних
вишів, які б могли об’єднати у своїй структурі більшість
напрямів і спеціальностей, що готуються в країні,
надавати якісні послуги, готувати фахівців, які необхідні
саме конкретному регіонові тощо.
Поки думки щодо цього залишаються на рівні
розмов, і є кілька одиничних прикладів таких утворень,
науковці активно пропонують різні моделі поєднання
взаємодії університетів із регіональними органами влади
і в цьому контексті пропонують різні організаційні
структури університетів.
Водночас, рано чи пізно ми приречені на
оптимізацію університетської освіти з врахуванням
процесів децентралізації державної влади назустріч
потребам системи місцевого самоврядування «для
задоволення особистих потреб громадян і державних
запитів в інтелектуальному і професійному збагачені»
[2, с. 7].
На рівні практичної реалізації реформування
системи управління вищою освітою доцільно, на нашу
думку, зробити такі кроки: по–перше, забезпечити
довгоочікувану
автономію
вищих
навчальних
закладів, академічну свободу викладачів і студентів,
незалежний контроль якості вищої освіти; по–друге,
дозволити бізнесовим структурам на пільгових умовах
фінансувати
регіональні
університети;
по–третє,
сприяти становленню системи державно–громадського
управління університетами як запобіжнику корупції
й узурпації влади сімействами керівників ВНЗ; по–
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четверте, державі залишити за собою право контролю за
якістю освіти і використанням на практиці випускників
університетів за отриманим профілем освіти.
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The conglomerate forms of organization of university education
process: the search of a single form of administration
The article presents the specifics of functioning and further development of
modern market production on the basis of sustainable unbalance (E. Bauer’s term)
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opposite to the principle of dynamic balance which requires a new higher school
graduate; an expanded list of organization models of universities which have
established as and functioned in the world prominent educational establishments.
We offer to choose the most effective models for Ukraine. The ones who are to
reform higher education in Ukraine should change their vision and to optimize the
structure of national system of vocational education taking into account governmental
decentralization which enables the system of local self–governance and regions to
develop.
Keywords: education, university, administration, state, the public, society,
market, model, optimization, graduate, entrepreneurship, autonomy.
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Діяльність Метафізичного клубу
в інтелектуальному середовищі
американської освіти і науки
другої половини 19–го століття
Досліджено історію формування Метафізичного клубу, який існував у
другій половині 19–го століття у Сполучених Штатах Америки. Розглянуто
історичні передумови формування постійними учасниками клубу нових
філософських понять, зокрема започаткування ідей прагматизму.
Метою дослідження визначаємо – дослідити розвиток, історію та
становлення одного з найвпливовіших філософських об’єднань Сполучених
Штатів Америки кінця 19–го століття – Метафізичного клубу як прикладу
формування та розвитку філософських об’єднань сьогодення.
У якості методологічного інструментарію роботи обрано: феноме
нологічний метод – використовується при визначенні характеру та основних
принципів розвитку Метафізичного клубу; системний – для обґрунтування
визначеності даного об’єднання в різних системних зв’язках; аналітичний –
з метою огляду матеріалу для формування теоретичних і методологічних
основ дослідження; компаративний – для виявлення значення філософських та
наукових клубів в освітніх та історичних процесах; історичний – при аналізі
розвитку Метафізичного клубу у Сполучених Штатах Америки.
Робиться висновок, що Метафізичний клуб існував з січня до грудня
1872 року (у Гарвардському університеті, Кембридж, штат Массачусетс), а
також у 1879–1885 роках (в Університеті Джонса Гопкінса, Балтимор, штат
Меріленд). Основними членами клубу були Чонсі Райт, Чарльз Пірс, Вільям
Джеймс, Джон Дьюї. Метафізичний клуб мав чітку структуру, обговорення
велись у формі дискусій, нарад, презентацій. На засіданнях клубу зазвичай було від
6 до 20 учасників. Основні питання, які розглядались на засіданнях, – це питання
тогочасних реалій та політичної ситуації Сполучених Штатів Америки другої
половини 19–го століття. Результатом діяльності Метафізичного клубу було
запровадження основ нового філософського напрямку – прагматизму.
Ключові слова: метафізичний клуб, освіта, прагматизм, політика,
філософський клуб.

Соціальні зміни, що зараз відбуваються в Україні,
сприяють розвитку нових культурних об’єднань, адже
здійснюється перегляд духовних цінностей суспільства,
поширюється багатогранність культурного життя,
підсилюється регіональний інтерес до розвитку культури
та філософії, йде суттєво нове формування суспільної
та творчої інфраструктури країни. На даному етапі
є важливим визначити складові нової соціальної та
духовної культури, де філософські клуби, які матимуть
чітку мету, методологію та структуру, зможуть в
перспективі стати основою для оновлення змісту цієї
духовної культури та адаптації її до сучасних потреб
як окремого індивіда, так і суспільства загалом. Наразі
феномен філософських клубів є майже не дослідженим.
Зазвичай розглядається лише поняття «клуб», причому
виключно у культурно–дозвіллєвій діяльності, що не має
жодного стосунку до наукового світу.
Повертаючись до питання дослідження феномену
розвитку і формування Метафізичного клубу, варто
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зазначити, що аналізом функціонування цього об’єд
нання займалися лише декілька американських дослід
ників – Луї Менанд, Джон Хук, Томас Шорт, Макс Фіш
[10; 9; 12; 8]. Окрім того, про діяльність клубу також
писали і самі його учасники – Джон Дьюї, Чарльз
Пірс, Чонсі Райт, Вільям Джеймс [7; 11; 13; 14]. В
Україні тема Метафізичного клубу залишається мало
досліджуваною, відомо, що свою увагу приділяли
вивченню даної організації такі українські вчені –
С. С. Кравченко, Г. А. Вдовина та ін.
Детальний розгляд матеріалів, що стосуються роз
витку Метафізичного клубу в Сполучених Штатах
Америки дає можливість виявити основну спрямо
ваність роботи клубу, його структуру, а також мету.
Нарізі розвиток філософських клубів знаходиться на
етапі раннього становлення, водночас практична галузь
розвитку філософських кіл, особливих професійних
зібрань, має багатовікову історію існування та розвитку.
Подібні зустрічі мають чіткі методологічні засади,
принципи, механізми діяльності. Зосереджуючи увагу
саме на Метафізичному клубі, варто підкреслити,
що це об’єднання вчених заклало основи та дало
визначення багатьом важливим поняттям американської
філософії, що свідчить про надзвичайну ефективність
проведених зустрічей. Варт не забувати про те, що
членами клубу були видатні американські філософи,
зокрема, Чарльз Пірс, Вільям Джеймс, Джон Дьюї та
інші, які до Метафізичного клубу вже мали суттєві
здобутки у науці. Тема дослідження є актуальною, адже
вона дає можливість окреслити чіткі межі становлення
філософського клубу як складового елементу рушійних
сил політики та економіки країни, зрозуміти освітню
спрямованістю Америки у 19–му столітті.
Метою дослідження є визначити особливості роз
витку Метафізичного клубу у американському інтелек
туальному середовищі 19–го століття як яскравого
прикладу процесу розвитку сучасних філософських
об’єднань та спільнот.
Радикальні та суттєві зміни в суспільстві, соціальні
та економічні реформи України формують досконало
нові умови для позитивного розвитку національної
культури, задоволення інтересів людини і залучення
її до соціально–культурної творчості. Одним із найпо
тужніших напрямків розвитку культурної діяльності
людини є активна участь у творчих та наукових
об’єднаннях, зокрема, філософських клубах.
Сучасні уявлення про розвиток та основні функції
філософських спільнот спричиненні новим розумінням
культури розвитку: особистісний та духовний зріст
стимулює розвиток індивідуальності та формування
принципово нових понять у суспільстві. Свою увагу
зупинимо саме на філософських, культурних клубах,
які є офіційним об’єднанням представників наукової,
політичної, економічної сфери.
Досить цінний досвід з розвитку культурно–
наукової спільноти мають країни Західної Європи та
США з їх суттєвою потужною культурою освіти та
самоосвіти. Нині налічують більш ніж 100 філософських
організацій у всьому світі. Філософські об’єднання у
США починають свою історію із початку 18–го століття,
зокрема найстарішими і найсильнішими клубами
сьогодення вважають – Кембриджське філософське
товариство, Американська асоціація філософських
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вчителів, Американська католицька філософська асо
ціація, Американський етичний союз, Американська
філософська асоціація, Американське філософське
товариство, Гегелівське товариство Америки, Мета
фізичне товариство Америки, Товариство Джона
Дьюї (Axtelle, 2007, p. 220). Що стосується Європи,
то філософські організації починають формуватись із
19–го століття, наприклад, Європейське товариство
аналітичної філософії Європейське товариство філософії
та психології, Британська філософська асоціація,
Гегелівське товариство Великобританії та інші. Як
правило, це добровільні або офіційні організації,
що об’єднують лідерів управлінських, наукових кіл,
професійної діяльності, які допомагають місту, країні
у досягнення кращого життя, взаєморозуміння та миру
в усьому світі. Що стосується України, то на сьогодні
існує ряд об’єднань, які в основному сформувались
під керівництвом університетів, наприклад, Національ
ний університет «Києво–Могилянська академія» –
Клуб політично–філософських дискусій, Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Факультет філософської освіти і науки – «Філософський
дискусійний клуб», та регіональні Полтавський універ
ситет економіки і торгівлі – «Філософське коло»,
Національний університет «Острозька академія» –
Філософський гурток «Антропологічний дискурс».
Також окремий і потужний розвиток мають
комерційні культурні проекті, такі як Київській
філософський клуб «Міневра», літературний клуб
«Пломінь», Культурний проект, завданнями яких
є винайдення альтернативних моделей гуманітарної
освіти, спираючись на досвід та місцевий контекст, де в
основу покладені програми із філософії та мистецтва.
Дані наукові та філософські напрямки об’єднують:
можливість неформального спілкування, атмосферу
співтовариства; можливість дослідження нових понять,
систем та подальше їх впровадження у суспільне життя.
Важливим є те, що у процесі міжособистісної взаємодії
та роботи у членів клубу формуються спільні цінності і
традиції клубу, визначається система ролей.
Участь у філософському клубі мотивується не лише
спільністю інтересів та поглядів. Суттєву роль у цьому
відіграє можливість самоідентифікації особистості
в клубі, а також самовираження згідно особистісних
критеріїв.
Отже, розуміючи, які серйозні філософські клуби є
у США, Європі, ми бачимо, що Україна лише починає
свій шлях на терені – філософських організацій. Тому
ставимо за мету дослідити Метафізичний клуб у США,
як приклад філософського об’єднання, який формувався
в дещо схожих умовах, в яких сьогодні Україна.
19 століття в Сполучених Штатах Америки харак
теризується періодом революцій, відміни рабства, війн,
індустріалізації, розвитку духовної та культурної сфери.
У будь–який період суспільних змін освітня система
країни потребувала реформування та розвитку, тому у
цей час зазвичай засновувались зовсім нові культурні
напрямки. У цей час в університетах почали з’являлись
об’єднання студентів та викладачів, які, здавалося,
навіть у своїй меншості формували принципово нові
філософські напрямки, ідеї та поняття. У Сполучених
Штатах найсильніші філософські клуби того часу були
у Іллінойсі та Міссурі. Епідемія філософських клубів
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активно розвивалася також у літніх школах. Яскравими
прикладами є Школи філософії Конкорд та Школи
культурологічних наук Гленмора [8, c. 128]. Духовне
та культурне життя у Сполучених Штатах Америки
розвивалось у різноманітних дискусійних клубах,
одним із найбільш видатних був Метафізичний клуб,
заснований у січні 1872 року у Кембриджі [10, c. 201].
Метафізичний клуб – це неофіційне об’єднання,
яке було засновано групою студентів–інтелектуалів у
Гарвардському університеті у Кембриджі у 1872 році
та яке у 1879–1885 роках продовжило своє існування
вже в Університеті Джона Гопкінса у Вермонті.
Існування цієї організації можна умовно поділити на два
окремих періоди (адже учасники, розглянуті питання та
виокремлені поняття суттєво відрізняються):
1) Перший період: січень 1872 – грудень 1872 року.
Основною темою даного періоду було поєднання та
розвиток концепцій і поглядів майбутніх учених, які
стали фундаментом для формування поняття «праг
матизм».
2) Другий період: жовтень 1879 – березень
1885 року. На цьому етапі розглядалися питання
психологічного характеру, питання істини, релігії, які
були актуальними для тогочасних філософських течій
Європи. Зокрема, були досліджені питання напрямків
романтизму, ідеалізму, німецької класичної філософії,
позитивізму, демократії та свободи.
Найголовніший доказ того, що Метафізичний клуб
в Кембриджі існував раніше, можна знайти у листі
брата Вільяма Джеймса, Генрі, написаного Кембриджа
4 лютого 1872 року Чарльзу Еліоту Нортону в
Дрезден. Його брат Вільям, Венделл Холмс та «інші
юнаки, – писав Генрі, – об’єдналися, щоб сформувати
Метафізичний клуб, де вони захопливо сперечаються з
приводу різних питань» [8, c. 128].
Безпосереднім приводом для цього постскриптуму
є те, що Пітер Вінн, який був студентом Кембриджу в
другій половині дев’ятнадцятого століття, звертає увагу
на ще один лист Генрі Джеймса, вперше опублікований
в 1974 році. Цей лист був адресований Елізабет Бун, яка
зі своїм батьком Френсісом знаходилася у Флоренції та
займалася живописом. Поруч з ними мешкали Ернст
Гризановський, лікар і колишній дипломат польського
походження з німецькою освітою, та його англійська
дружина. Генрі і Вільям Джеймс познайомилися з
Е. Гризановським пізніше, під час їх перебування у
Флоренції. При цьому, ім’я Е. Гризановського та деякі
його погляди були вже відомі у Кембриджі. Важливо
відзначити також, що у жовтневому номері «North
American Review» за 1871 рік була опублікована
стаття Е. Гризановського «Регенерація Італії», що була
процитована дев’ять років потому Вільямом Джеймсом
у його роботі «Великі люди, великі думки і навколишнє
середовище». 24 січня 1872 року Генрі Джеймс написав
Елізабет Бутт з Кембриджа: «Я вітаю вас з паном
Гризановським та його метафізичними уроками. Мій
брат наразі допоміг заснувати метафізичний клуб у
Кембриджі, членом якого ви можете розраховувати
стати» [8, c. 129]. Це стало найбільш раннім з відомих
доказів того, що у Кембриджі існував Метафізичний
клуб, а його учасниками були випускники та лектори
Гарвардського університету – Чарльз Пірс (філософ,
логік, математик), Чонсі Райт (соціолог, публіцист),
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Вільям Джеймс (філософ, психолог), юристи Ніколас
Сент–Джон Грін та Джозеф Бенгс Ворнер, Олівер
Венделл Голмс молодший (суддя Верховного суду),
Джон Фіск (філософ, історик), Френсіс Еллінгвуд
(автор «Наукового теїзму), Генрі Боуен (професор
філософського факультету Гарварду). Окрім того,
учасниками клубу були студенти Чарльза Пірса: Еллі
У. Девіс, Джон Дьюї, Фабіан Франклін, Бенджамін
Айвз Гілман, Джозеф Ястров, Крістін Ладд–Франклін,
Алан Маркванд, Оскар Х. Мітчелл, Чарльз У. Ніколз, а
також видатні вченні того часу – А. Т. Брюс (біологія),
Х. Г. Стенлі (психологія), Г. Ньюел Мартін (біологія),
Джордж С. Морріс (філософія), Іра Ремсен (хімія),
У. Т. Седжвік (фізіологія) та Едмунд Бейчер Вільсон
(генетика). Інколи відвідували засідання клубу
професори Університету Джона Гопкінса – Саймон
Ньюком (математика), Генрі А. Ровланд (фізика),
Дж. Дж. Сильвестр (математика) і Вільям Двайт Вітні
(санскрит / лінгвістика) [4, c. 82–135].
В межах соціального та культурного життя
Америки дискусії та обговорення тогочасних проблем
у Метафізичному клубі мали велике значення та
принесли значні успіхи. Всі учасники Метафізичного
клубу зазвичай цікавились тими проблемами та
питаннями економіки та політики, які були важливі для
інтелектуальної частини населення, вважаючи, що саме
ця впливова категорія людей може стати рушійною
силою розвитку суспільства, яку потім підтримає уся
країна.
Зазначимо також, що засідання Метафізичного клубу
відбувались 1–2 рази на тиждень в Кембриджі або
вдома у Чарльза Пірса чи Вільяма Джеймса та завжди
фіксувалися у так званому «Журналі засідань» [12, c. 3].
Цікаво, що ця організація отримала саме таку назву саме
через те, що її учасники обговорювали наукові питання
зі сторони еволюціонізму та метафізики, незважаючи
на тодішні домінуючу парадигми позитивізму та
агностицизму.
Одними з ключових представників Метафізичного
клубу були Чарльз Пірс та Вільям Джеймс, і лише
потім Джон Дьюї. Все тому, що вважається, що саме
вони запропонували прагматичне бачення певних
етичних проблем. Кожен із членів клубу був повністю
заглиблений у ідеї теорії еволюції, однак наукові роботи
та особисті погляди у кожного були доволі різні. Тим не
менше, вчених об’єднували цікавість та продуктивність
їх зустрічей. Маючи в основі своїх поглядів схожі
ідеї, вони відігравали надзвичайно важливу роль у
становленні філософської думки Америки. Завдяки їм
американська філософія перейшла на радикально новий
етап свого розвитку, у ній з’явилося чітке уявлення про
демократію, освіту та свободу.
Метафізичний клуб був одним із найвпливовіших
об’єднань Америки 19–го століття. Відомо, що у той
час існували такі філософські клуби, як Гегельянський
клуб, філософської спілки Сент–Луїса і Клуб Канта,
Філософська спілка в Каліфорнійському університеті,
епоха філософських клубів займала потужне місце також
у літніх школах, зокрема у Школі філософії у Конкорді і
Школі культурологічних наук у Гленморі [8, c. 130].
Досліджуючи стенограми, наукову літературу,
першоджерела, можемо зробити висновок, що Мета
фізичний клуб пережив декілька етапів становлення,
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проте одне завжди залишалося незмінним – ціле
спрямованість зустрічей та їх характер. Відомо, що
кожного разу, коли відбувалися засідання, був присутній
секретар, який вів протокол зустрічей клубу. Зазвичай
зустрічі проходили за обговоренням джерел та текстів,
що стосувалися логіки, психології, етики тощо.
На засідання клубу здебільшого приходило від 6 до
20 дослідників, кожен із них мав можливість висловити
свою домку щодо теми обговорення. Варто відзначити,
що робота клубу проходила у трьох форматах:
– дискусії (колективне обговорення проблемних
питань з метою виявлення конкретних понять);
– наради (колективне зібрання науковців для роз
гляду конкретних питань, для обговорення яких
учасники мали достатньо компетенції);
– презентації (висування нових рішень та ідей у
формі, прийнятній для усього зібрання).
Отже, ці зібрання мали чітко сформульовану тему та
цілі, після закінчення обговорень формувався підсумок,
окреслювалося коло проблем та питань, які необхідно
було вирішити. Важливо, що на початку зустрічі
зазвичай вибиралась декілька ключових робіт, які потім
обговорювалися.
Дослідивши історію створення та етапи становлення
Метафізичного клубу, нам вдалося виділити наступні
основоположні принципи цієї організації:
– спільність інтересів учасників клубу;
– чітка періодичність зустрічей, що мали позитив
ний результат;
– добровільність і неофіційність зустрічей;
– стосунки, що будувалися на спільних профе
сійних, інтелектуальних та моральних принципах.
Вищезгадані постулати лягли в основу багатьох
сучасних об’єднань молодих науковців, які у майбут
ньому, сподіваємося, сформують потужні філософські
течії, що увійдуть у світову історію.
Таким чином, розуміємо, що Метафізичний клуб
був досить організованою структурою, що мала чітку
методологічну основу.
Метафізичний клуб будувався передусім на
наступних переконаннях: можливості неформального
спілкування, атмосфері співтовариства; можливості
дослідження нових понять, систем та їх подальше
впровадження у суспільне життя. Важливим є те, що
у процесі активного спілкування та тісної взаємодії у
членів клубу сформувалися спільні цінності і традиції
клубу, була сформована система ролей.
Участь у філософському клубі будувалася не лише
на спільності інтересів та поглядів. Суттєву роль також
відігравала можливість самоідентифікації особистості
в клубі, а також самовираження, згідно особистих
переконань.
Отже, визначивши, яке значення для учасників
клубу мало членство у ньому, тепер ми краще
розуміємо важливість формування подібних спільнот,
які б виступали основою для формування загальних
філософських та культурних понять.
Сучасні уявлення про розвиток та основні
функції філософських спільнот сформовані новим
розумінням культури розвитку: ідеєю про те, що
особистісне та духовне зростання стимулюють розвиток
індивідуальності та формування принципово нових
понять у суспільстві.
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Соціальна, політична та економічна ситуація у
1870–х роках в Америці була досить напруженою,
адже це були роки після громадянської війни, у якій
індустріальний та демократичний Північ переміг у
війні аграрний та консервативний Південь. Важливо
те, що перемога Півночі ознаменувала скасування
рабства у Сполучених Штатах Америки. Це означало,
що населення країни тепер було змушене працювати
самостійно або використовувати найману робочу силу,
якій треба було платити [5]. Таким чином, стиль життя
освічених класів країни досить кардинально змінився,
ринкова економіка також почала змінювати свій вектор:
у південних штатах інтелектуали та науковці, які
раніше отримували кошти зі здачі земель та ренти із
плантацій, після відміни рабства стикнулися з потребою
самостійно заробляти на життя. Виходячи з цього,
варто зазначити, що тогочасні освітні заклади у США
майже не витрачали державні кошти на утримання
університетів, тим паче не фінансувалися відділення,
які не приносили практичного результату. Саме тому
левова частка університетів Америки існувала за
рахунок пожертвувань меценатів або випускників. Це
стосувалося і Гарвардського університету.
Отже, у післявоєнні роки активно починають розви
ватися наукові кола, численні організації випускників
та студентів, що існують на власні пожертвування
учасників. Метафізичний клуб у цьому сенсі розвивався
так само, як і інші подібні організації – за рахунок
внесків його учасників.
Проблеми тогочасної філософії, етики та еволю
ційної теорії піднімалися – усі ці питання піднімалися
на засіданнях Метафізичного клубу. Із впевненістю
зазначимо, що проблеми, які досліджувалися членами
клубу, мали значний вплив на розвиток США як країни.
Наприклад, Олівер У. Холмс, Ніколас Сент–Грін зробили
значний внесок у розвиток правової системи Сполучених
Штатах Америки, зокрема заклавши основи правового
реалізму [6]. Олівер Холмс, легендарна особистість у
юридичних колах США, згодом став суддею Верховного
Суду США. У цей же час у Гарварді велись постійні
суперечки з приводу релігійних та етичних питань, які
здебільшого були викликані боротьбою поглядів на
походження людини між прихильниками теорії Дарвіна
та креаціоністами. Ці теми активно обговорювалися у
Метафізичному клубі. Зокрема, американський вчений
на ім’я Філіп Вайнер у свої роботі «Чонсі Райт,
захисник Дарвіна, попередник прагматизму в еволюції і
засновник прагматизму» наводить приклад листування
двох учасників клубу, Чонсі Райта та Френсіса Аббота
[13]. У одному з листів Чонсі Райт наступним чином
дає відповідь на питання «Чому ми існуємо?»: «В житті
взагалі не має як такого сенсу, окрім його збереження,
продовження та примноження. Я взагалі не впевнений,
що є можливість відповідати і задавати такі питання»
[12, c. 120–140]. Як бачимо, Чонсі Райт був запеклим
прихильником теорії еволюціонізму.
Варто підкреслити, що етичні ідеї Метафізичного
клубу мали вагомий вплив на подальший розвиток
філософської думки. Зокрема у свої роботі «Закріплення
вірувань» Чарльз Пірс формулює ідею про 4 методи
життя: «метод завзятості», «метод авторитету», «апріор
ний метод» і «науковий метод», де врешті–решт
приходить до висновку, що «науковий метод» є
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найбільш важливим та вагомим. Вважається, що саме
ця робота стала відправним пунктом розвитку терміну
«прагматизм», основи якого були сформульовані саме
у Метафізичному клубі. Цікаво, що у своїй роботі
«Прагматизм» Вільям Джеймс не приймає поглядів
Чарльза Пірса, а натомість поєднує прагматизм із
психологізмом [14].
Таким чином, можемо зробити висновок, що у
Метафізичному клубі були дійсно закладені основи
філософських поглядів американських вчених, які
отримали своє відображення у їх подальших працях.
Отже, по–перше, досліджено період існування
Метафізичного клубу: із січня до грудня 1872 року
він існував у Гарвардському університеті (Кембридж,
Массачусетс), а у 1879–1885 роках – в Університет
Джонса Гопкінса (Балтимор, Меріленд). Його постій
ними учасниками були американські вчені Чонсі Райт,
Чарльз Пірс, Вільям Джеймс, Джон Дьюї. У подальшому
ідеї, що обговорювалися ними у клубі, були розкриті у
працях самих вчених.
По–друге, виявлено, що Метафізичний клуб мав
системний характер: зібрання були періодичними,
фіксувались та проходили у формі дискусій, нарад та
презентацій. Зазвичай обговорювалися питання, що
стосувалися психології, істини, релігії, еволюціонізму,
ідеалізму тощо.
Таким чином, можна стверджувати, що Метафізич
ний клуб є чітким прикладом зразкового розвитку
філософського клубу, адже його учасники, відомі
американські філософи, проводили досить жваві дискусії
та обговорення найгостріших питань тогочасності.
Підкреслимо також, що саме у Метафізичному клубі
зародилися ідеї філософії прагматизму, яка в подальшому
зіграє важливу роль у філософії усього 20–го століття.
70–ті роки 19–го століття у Сполучених Штатах
Америки були часом, коли політична, економічна та
освітня системи адаптувалися радикально нових умов
життя, що сформувалися на території країни після
Громадянської війни. Всі ідеї та погляди, що існували у
інтелектуальній еліті тогочасся, були зруйновані, тому
виникла необхідність у формуванні нових філософських
та наукових систем. Спрямованість цих систем повністю
відповідала духу того часу: основним поняттям був
практичний сенс, що і стало причиною появи нового
поняття у філософії – терміну «прагматизм». Відомо,
що протягом одного з засідань Чарльз Пірс прочитав
невідому доповідь, де згадувалися основи прагматизму.
Частини цієї доповіді були покладені в основу праць
«Закріплення вірувань» (Peirce, 1996) та «Як зробити
наші ідеї ясними» [11], які, на думку дослідників,
ознаменували початок розвитку філософії прагматизму.
Отже, дослідження діяльності Метафізичного клубу
та його учасників потребує переосмислення історичних,
соціальних та економічних змін у суспільстві як
тогочасся, так і сьогодення. Так само, як і Америка
часів Метафізичного клубу, Україна нині переживає
подібні моральні та етичні зміни у суспільстві, страждає
від недостатнього фінансування державних освітніх
закладів. Усі ці фактори вимагають формування нових
об’єднань та спільнот науковців та дослідників, які
здатні запропонувати державі дієві способи виходу
із кризи, а також сформувати суттєво нові поняття та
погляди на сучасний розвиток суспільства.
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Activity of the Metaphysical Club in the intellectual environment
of American education and science in the second half
of the 19th century
The article examines the history of the formation of the Metaphysical Club,
which existed in the second half of the 19th century in the United States of America.
It also gives full awareness of the historical prerequisites for the formation of new
philosophical concepts by the permanent members of the club, in particular the
initiation of the ideas of pragmatism.
The purpose of the article is to study the development, history and formation of
one of the most influential philosophical unions of the United States of the late 19th
century – the Metaphysical Club as an example of the formation and development of
modern philosophical associations.
As methodological tool of work it is chosen: the phenomenological method –
used in determining the nature and basic principles of the development of the
Metaphysical Club; Systemic – to substantiate the certainty of this association in
various system bonds; Analytical – in order to examine the material for the formation
of theoretical and methodological foundations of the study; Comparative – to identify
the significance of philosophical and scientific clubs in educational and historical
processes; Historical – when analyzing the development of the Metaphysical Club in
the United States of America.
It is concluded that the Metaphysical Club existed from January to December
1872 (at Harvard University, Cambridge, Mass.), As well as in 1879–1885 (at Johns
Hopkins University, Baltimore, Maryland). The main members of the club were
Chauncey Wright, Charles Pierce, William James, John Dewey. The metaphysical
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club had a clear structure, meetings were held in the form of discussions, meetings,
presentations. At the meetings of the club there were usually from 6 to 20 participants.
The main issue that was considered at the meetings is the question of the contemporary
realities and political situation of the United States of the second half of the 19th
century. The result of the Metaphysical Club was the introduction of the foundations of
a new philosophical brunch – pragmatism.
Keywords: metaphysical club, education, pragmatism, politics, philosophical
club.
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Християнська етика у курикулярних опціях
середньої освіти в контексті завдань
нової школи
Досліджується проблематика питання формування і цілеспрямованого
виховання духовного та психологічного розвитку школярів за допомогою такого
виховного і освітнього інструмента яким є християнська етика. Також у
статті розглядається таке новітнє направлення у освітньому процесі як
курикулярність.
Так як поставлена проблема є досить актуальною, то метою даної
статті є розкриття основних шляхів формування емоційно–моральних
милосердних якостей в процесі вивчення основ християнської етики у школі, та
ролі у цьому процесі курикулярних опцій.
В освітньому процесі релігія може бути присутньою і як особиста
ідентичність вчителя або учнів, і як предмет вивчення. Разом з тим релігія
як окремий предмет всередині освіти можлива тільки в умовах виробленого
загального розуміння і згоди. І у церкви, і у школи є головне завдання: формувати
свідомість людей з метою прищепити їм певні соціальні, моральні та
інтелектуальні навички.
Ключові слова: виховання, курикулярність, християнська етика, учнівська
молодь.

Курикулум як педагогічний феномен останнім
часом все активніше інтегрується у вітчизняний
освітній простір в умовах європейської спрямованості
розвитку української освіти. Багатовимірність кури
кулуму актуалізує його аналіз із позиції сутнісних
характеристик, можливості запровадження в українську
освіту, варіантів кореляції з усталеними підходами до
структурування змісту освіти та організації навчального
процесу.
В Україні проблемі курикулуму присвячено праці
І. Борисенко, О. Жижко, О. Матвієнко, Н. Мельник,
С. Клепка, О. Савченко та ін., де розкриваються харак
теристики і сама сутність курикулуму, співвідносяться
концепти курикулуму та змісту освіти.
У зарубіжжі феномен курикулуму вже давно є пред
метом дослідження багатьох учених протягом тривалого
часу. Серед найвідоміших з них є С. Браславскі,
Д. Гудленд, В. Келлі, А. Росс, Л. Стенхауз, Р. Тайлер,
Дж. Шваб, М. Янг та ін. Зазначені та інші вчені
запропонували цінні ідеї щодо історичних витоків,
сутності, типологізації курикулуму, його розвитку в
умовах глобалізації.
Метою цієї статті є розкриття основних шляхів
формування емоційно–моральних милосердних якостей
в процесі вивчення основ християнської етики у школі,
та ролі у цьому процесі курикулярних опцій.
Реальність сьогоднішнього життя є такою, що кожен
із людей гостро відчуває явний дефіцит дбайливого і
чуйного ставлення один до одного. І у такий складний
час особливо гостро цей дефіцит підтримки відчувають
на собі діти шкільного віку. Найбільша складність
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представляється в таких проявах милосердя, коли треба
поступитися власними інтересами, своїми бажаннями
заради іншої людини; позитивно сприйняти незнайому
людину, навіть зовні непривабливу, або слабку чи хвору
і при цьому проявити щиру доброзичливість, турботу і
співчуття.
Ось саме на цьому принципі і побудоване основне
завдання предмета «Основи християнської етики».
Саме на допомозі учням глибше осмислити саму суть
моральних вчинків, дати поняття як їм самостійно
висловлювати своє бачення і ставлення до них, відкрито
і щиро проявляти милосердя до оточуючих.
Проблематика
питання
відносно
викладання
християнської етики в школі, і взагалі щодо релігійного
виховання в Україні, було підняте ще на початку 1990–х
років. Серед українських педагогів все більше лунає
думка відносно того, що моральну кризу сучасного
суспільства обумовлену руйнуванням основ духовного
життя, необхідно відроджувати шляхом виховання.
Вітчизняна педагогіка використовує низку різних
підходів до необхідності релігійного виховання дітей.
Деяка частина педагогів вважає, що напрямок хрис
тиянського виховання є досить природним для України
і воно є невід’ємною частиною культури розвинених
країн, то інша частина апелює до того аспекту, що
Україна виступає як поліконфесійна держава, в той час
як школа є формою світського закладу.
Вже у 1992 року навчальний предмет «Основи
християнської етики» був введений школами Львівської,
Тернопільської,
Івано–Франківської
областей
як
експериментальний, а у 1998 році – став обов’язковим.
З 2000 року таке ж рішення підтвердили школи
Рівненської області.
Не дивлячись на те, що у школах Центральної
і Східної України теж присутній предмет «Основи
християнської етики», основному він пре подається
факультативно, так як враховується поліконфесійний
склад населення у цих регіонах.
Курс «Основи християнської етики» виступає як
дисципліна з християнсько–світоглядним, культурним
та освітньо–виховним спрямуванням. Він не є
безпосереднім вченням віри, бо в нього не включені
релігійні обряди, і не ставиться за мету залучення до
визначеної конфесії. Викладанням предмету передбачено
виховання в учнів таких моральних принципів як
повага до свободи совісті, терпимість до релігійних та
світоглядних переконань; толерантність в українському
суспільстві.
Мета даного курсу полягає у формуванні в учнів
представлення про християнські моральні якості.
Під час процесу досягнення цієї мети передбачено
реалізацію наступних завдань:
– ознайомити учнів з базовими основами хрис
тиянської моралі як формою фундаменту загальнолюд
ських цінностей;
– ознайомити учнів з такими християнськими
моральними цінностями як: істина, благочестя, добро,
любов, краса, гідність, обов’язок, совість, честь;
– допомога учню у формування свідомої і відпо
відальної особистості беручи за основу християнські
духовні, моральні і культурні цінності;
– створити належні морально–етичні умови для
самопізнання і самореалізації [2, с. 4].
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Викладанням християнської етики в школі
здійснюється прищеплювання християнської етики та
моральних цінностей, тим самим, це веде до виховання
учня як духовної особистості, чесного працівника, сві
домого громадянина, щирого патріота України [3, с. 7].
Основні принципи викладання курсу «Основи
християнської етики» полягають у:
– особистісно–орієнтованому підході, яким дитина
визначена, як найвища цінність виховання;
– добровільності, чим передбачається право від
носно вибору вивчення курсу беручи до уваги світо
глядні переконання учнів та їх батьків;
– доступності, чим передбачається врахування
вікової та психологічної особливості учня, орієнтацію
його на свідоме використання засвоєних цінностей і
моральних принципів;
– культурній відповідності, якою передбачене
сприйняття християнської моральної культури українсь
кого народу, що є невід’ємною частиною світової
культури; з одночасним шанобливим ставленням до
культури і духовних цінностей представників інших
культур, народів, релігій;
– системності, якою передбачається цілісність,
ієрархічність, взаємопов’язаність та відкритість процесу
залучення дітей та молоді до цінностей у процесі їх
постійного розвитку.
– наступності і практичній цілеспрямованості, що
передбачає спадкоємність в реалізації змісту і завдань
навчального предмету і орієнтованість на свідоме
практичне втілення засвоєних духовно–моральних
основ, як певних мотивацій життя особистості.
– комплексності і інтегрованості, які полягають у
взаємодії навчальних та виховних процесів, об’єднуючи
зусилля сім’ї, школи, позашкільних установ, дитячих
об’єднань у єдиний виховний процес.
– превентивності, якою передбачена профілактика
негативних проявів поведінки дітей та учнівської
молоді, формування імунітету від негативного впливу
соціального середовища [4].
Християнська етика – це наука про моральне
добро людини, що сформована на основі абсолютних
цінностей, що наповнюють християнську культуру.
Метою цього предмету є допомога учням глибоко
осягнути шлях, що веде до пізнання вічних людських
цінностей (любов, добро, правда, справедливість,
милосердя); вміння поважати старших; йти на зустріч
та допомагати нужденним; розуміти, що таке щирість,
гостинність, працелюбство, гуманність у ставленні до
ворогів; любов до своєї Батьківщини і народу [5, с. 249].
Програмою курсу «Основи християнської етики»
передбачені теми про добро і зло, моральні цінності,
цілі людського життя, основи вибору цінностей,
суть цінностей добрих справ, розуміння співчуття і
милосердя, заснованих на Біблії і притчах Ісуса Христа.
Базою даного курсу є універсальні моральні закони
людства, десять заповідей Божих і дві головні заповіді
Любові, а також на справи милосердя щодо душі і тіла
ближніх і вчення Ісуса Христа.
Християнською
етикою
особливою
увагою
наділено поняття милосердя як діяльного прагнення
у допомозі кожному, хто того потребує. Воно є
абсолютним втіленням високої любові до своїх ближніх.
Християнським віровченням обов’язки кожної людини
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визначені наступними милосердними вчинками: голод
ного потрібно нагодувати, спраглого – напоїти, нагого –
одягнути, хворого – відвідати, померлого – поховати.
Фундаментом для милосердя виступають такі якості,
як чуйність, уважність, доброзичливість, співчуття,
безкорисливість і любов. Кожним уроком «Основи
християнської етики» учень наповнюється милосердям.
Вчення християнської етики полягає у тому, що
християнське милосердя повинно бути обов’язково
справедливим, і при цьому воно, так же як і любов,
може бути направлено не тільки на ближніх своїх, але і
на ворогів.
Вдало підібраними біблійними віршами, біблій
ними історіями, прикладами з художньої літератури
повчального направлення, на уроках християнської
етики, в учнів відбувається формування свідомого
розуміння поняття милосердя і його основних проявів.
Християнською етикою передбачене сприяння фор
муванню милосердних якостей в учнів, шляхом
застосовування в процесі навчання різних форм питань,
проблемних завдань, ситуацій, рольових ігор. Уроками
даного предмета також передбачені теми благодійності
та меценатства, яким підкреслюється, що поряд з
матеріальними пожертвами здійснюється жертва духовна
(у формі безкорисливої допомоги людям похилого віку,
інвалідам, сиротам) у не примусовій формі, а щиро і
добровільно. Допомогою фізичною, інтелектуальною,
моральною часто потрібно ділитися з тими, хто просто
поруч з тобою.
Таким чином, курс «Основи християнської етики»
виступає як потужний виховний засіб для форму
вання морально–етичних і милосердних якостей у
учнів, розкриваючи важливість чуйного ставлення
до переживань і почуттів оточуючих людей, а також
формується вміння практикувати в своєму житті справи
милосердя, глибше бачити труднощі і проблеми своїх
ближніх і надавати їм своєчасну дієву щиру допомогу.
Концепція курикулума виступає досить новою
формою побудови процесів освіти і виховання.
Системність підходу курикулума спрямована на
планомірне формування особистості як базової рушійної
сили розвитку сучасного суспільства та всебічне і
багатогранне забезпечення відповідного рівня освіти
і навичок, які будуть в подальшому застосовуватися
при вирішенні проблем і самостійному прийнятті
рішень. При цьому береться до уваги чільне значення
таланту і індивідуальні здібності кожної особистості,
що особливо важливо в умовах процесу всеохоплюючої
глобалізації та універсалізації суспільства в сфері
політики, культури та соціальної галузі, збільшення ролі
та сфери застосування інформаційних і комунікаційних
технологій.
Необхідно відзначити, що на творчому підході до
процесу освіти, повазі особистості і внутрішнього світу
учня, всебічному його розвитку вже давно побудовані
виховно–освітні системи в розвинених країнах.
Для України, як частини пострадянського простору,
заснованого на застарілому «наказовому» підході до
освіти, на формалізації і знеособленні учнів, нова
система є своєрідною шоковою терапією.
Однозначно не доводиться чекати швидких і
відразу однозначних позитивних результатів при таких
масштабних нововведеннях, які значним тягарем
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лягають на незміцнілу психіку учнів. Ця обставина ще й
викликає невдоволення і батьків учнів занадто великими
навантаженнями і великою кількістю предметів, які
доводиться вивчати зокрема в молодших класах,
значними обсягами навчального матеріалу, досить
складного для засвоєння в шести–семирічному віці.
Складність в освіті, при відсутності чітко визначеної
системи – це, перш за все, витрати для впровадження
нової стратегії. До того ж значним фактором, що
загальмовує процес перетворень, є відсутність
спеціально навчених кадрів, що істотно посилює
проблему. При цьому значно зростають навантаження
на самих учнів, яким в умовах зростаючого обсягу
інформаційних матеріалів часто доводиться додатково
займатися ще й з репетиторами, включаючи навіть
учнів з молодших класів. А перманентний стрес,
більш дорослих учнів, накладає значний відбиток на їх
незміцнілу нервову систему.
Саме зростання обсягу навчальних годин не є
настільки негативним фактором, якщо виважено
застосовувати європейський досвід. Більш суттєвим
фактором виступає якість освіти. Саме тому сам
навчальний процес необхідно вибудовувати з ураху
ванням аспекту психології дітей. Перехід не можна
здійснювати механічно, шляхом лише збільшення обсягу
кількості навчальних годин.
На останньому щаблі загальноосвітньої школи,
повинен проходити процес виховання мотивованих
особистостей (саме особистостей, а не безликих
учнів) і бути якісно іншим. Пов’язано це з тим, що
існуючі пріоритети сьогоднішнього абітурієнта – це
мета вступу до вузів, в той час як сама система вищої
освіти не має можливості вмістити більше 30% обсягу
всіх бажаючих. Отже необхідно відновлення структури
системи професійно–технічних училищ, які давали б
молодим людям можливість іншого сценарію розвитку,
альтернативного вступу до вузу, не залишаючи їх за
бортом трудової і соціальної трудової конкуренції.
У більшості розвинених країн відсоток професійної
освіти в загальному потоці дуже великий. Наприклад, у
Фінляндії професійно–технічну освіту вибирають 47–
48% абітурієнтів.
Тенденція раннього розвитку, існуюча на сьогодні
в світі, чітко не розуміється зовсім або розуміється
в спотвореному вигляді. Формування мозку дитини
розвивається до 22–23 років. Уміння прогнозування
подій і аналізу формується тільки після цього віку. У
нинішніх же батьків, в тому числі і в Україні, існує
помилкова думка, що ранній розвиток передбачає
завантаження дитини заняттями з самого раннього
віку. Раннім розвитком є гармонійний розвиток дитини,
шляхом надання йому свободи для його розвитку і
реалізації свого особистісного потенціалу.
Курикулум являє собою не форму навчальної
програми, а векторну стратегію навчання. Більшою
мірою це пов’язано з формою економічного мислення,
це більшою мірою – область маркетингу і менеджменту.
Мислення економічними категоріями, більш прийнятне
на Заході, де історично більш розвинені ринкові
відносини. У нас же, в силу історичних причин, немає
необхідного подібного досвіду, що виступає додатковим
чинником, що загальмовує процес перетворень і саме
розуміння сутності курикулярної системи.
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До того ж, виникає окреме питання: чому реалізація
даної перспективної ідеї реалізується з таким трудом,
викликаючи активний опір і відторгнення як самих
учнів, так і їхніх батьків, не кажучи вже про викладачів?
Основною проблемою даного питання вбачається
відсутність конструктивної методології викладання.
Уже саме навчання методології викликає нескінченний
ряд питань. Це викликає гостре не сприйняття
більшістю педагогів щодо суті курикулума і того, що
це принципово інший підхід до процесу освіти. Дуже
складним представляється зміна світогляду людей, стиль
викладання яких формувався в рамках, або під тиском
старої освітньої системи.
Таким чином сформована ситуація коли існує
розуміння того, що треба переходити на нову систему,
але немає чітких визначень та категорій як. Сучасними
викладачами насилу представляється інший сценарій
викладання, альтернативний тому, до якого вони
звикли. В системі курикулума упор спрямований
не на тотальний пресинг і глобальний контроль над
тими, хто навчається і засвоєними ними знаннями, а з
метою формування у них мислення, здібностей робити
суб’єктивні висновки, вміння об’єктивно висловлювати
свою думку. Таким чином, пріоритет фокусується на
особистості учня.
Незважаючи на те, що в світі існує достатня кіль
кість подібних прикладів стратегії курикулума,
сьогоднішнє шкільна освіта як і раніше направлена на
використання тактики, заснованої на зубріння і заучу
ванні з усіх дисциплін, включаючи фізкультуру і музику.
Як приклад альтернативності курикулярної системи
системі класичної можна навести досвід Норвегії,
в якій шкільний рік триває довше, ніж в Україні, –
літні канікули тривають тільки 1,5 місяця. При цьому
відсутня практика домашніх завдань, так як весь
навчальний матеріал піддається обробці і засвоєнні
в школі, а включно до восьмого класу відсутня
система оцінок, з метою уникнення зайвого тиску і
контролю на учнів. Для надання батькам інформації
про успішність дитини в школі, кожну чверть батькам
надаються в письмовому вигляді звіти про успішність
їхніх дітей. При цьому, значна увага направлена на
формування самовираження дитини, якою навчають
виражати власну думку з будь–якого приводу. З цією
метою застосовується така практика підтримки, як
відсутність різних форм критики. Необхідно враховувати
ту обставину, що мозок дитини формується до трьох
років, і протягом цього періоду вона має здатність
вмістити значні обсяги інформації, для засвоєння
яких дорослій людині може знадобитися 10–20 років.
Проблема полягає в тому, що ця інформація розуміються
спотворено, через цілеспрямовані заняття з дитиною
починаючи з дворічного віку. Головними посиланнями
цієї праці є такі постулати як: «навчання, граючи» і
«створення дитині можливостей для пізнання світу,
оточення його предметами, книгами, музичними
інструментами, фарбами та наданням можливості
розвиватися самому». Саме ненав’язливість і ігрова
форма повинні супроводжувати процес освіти (особливо
важлива в цьому контексті система дошкільної освіти),
але головною проблемою є саме шлях освіти.
Висновок. Багатовимірність курикулуму засвідчує
можливість адаптації його ключових постулатів до
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національних підходів, що існують у кожній країні до
вибудови моделі змісту освіти.
Але слід розуміти, що для підготовки професійних
кадрів потрібно не один рік. Тільки планомірність
системи викладання у вигляді курсів або тренінгів для
викладачів недостатньо. Тому система національних
курикулума повинна виступати концепцією освіти, з
чітко сформованою структурою органів, контролюючих
планомірність і ефективність її належного виконання.
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The Christian ethics in the curricular options of secondary
education in the context of the problems of the new school
This article is devoted to the problem of the formation and purposeful education
of the spiritual and psychological development of schoolchildren with the help of
such an educational and educational tool, which is Christian ethics. Also, the article
considers such a new direction in the educational process as curriculity.
Since the problem posed is very relevant, the purpose of this article is to reveal
the main ways of forming emotional and moral charitable qualities, in the process of
studying the basics of Christian ethics in school, and the role of curricular options
in this process.
In the educational process, religion can be present both as a personal identity
of the teacher or students, and as an object of study. At the same time, religion, as a
separate subject within education, is possible only in the conditions of the common
understanding and consent that is produced. Both the church and the school have the
main task: to form people’s consciousness in order to instill in them certain social,
moral and intellectual skills.
Keywords: education, curriculum, Christian ethics, student youth.
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The perspectives of education
in modern society
The article is significantly actual, especially in modern conditions, when the
reforming of educational system and the transformation of all its components take
place. The most important feature of a civilized state, the index of its development level
is the state of educational sphere. In the article special attention is paid to the analysis
of modern changes in the system of education, because the successful future of our
country is mostly connected with further improvement of the structure and functions of
a domestic educational system.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Taking into account the scientific significance of
educational problems in modern philosophic discourse,
we can formulate the purpose and the tasks of a given
article.
The purpose of research – the study of the dynamics
of education changes in modern society from the position of
the priority of spiritual, moral composite.
For the achievement of this purpose it’s necessary to
solve the following tasks:
1. To think over the key words (the transformation
of education, moral upbringing, spirituality, morality,
humanization of education), look through their
interconnection;
2. To emphasize the perspectives of education in modern
society;
3. To analyze the influence of moral education on the
vector of development of domestic education.
The basic research methods are the analysis and
generalization of the scientific and periodic literature in the
given problem, and also the common scientific methods:
analysis and synthesis, induction and deduction.
The base of the article is composed of the works of
N. Viner, D. Dyu, А. J. Toinbi, А. I. Subetto, А. D. Ursul
and the other researches of the problem of the education
phylosophy.
The content of an article corresponds the set purpose
and tasks.
Any society, if it thinks about its future, must know,
that positive changes in the system of education calls
«the chain reaction» of progressive shifts in various
spheres of public life, and vice versa: negative changes
in education have the tendency of reproduction and lead
to the regress of the society. Not occasionally the crisis
events in society are mostly supported for the account of
crisis in education. The population of our country can’t
help reacting on the reducing of the quality of education,
which on the background of economical impoverishment
can’t fully fulfill its functions. Traditionally being a
helpful spiritual orienteer, today education reflects the
ideological pluralism and uncertainty of our society.
On one hand, the system of education passes through
a difficult period in its development. On the other
hand, in modern world immeasurably increases the
role of education that is conditioned by the objective
reasons.
Mankind goes to the information society. Knowledge,
information in the broadest sense of this word becomes the
basic social value. New social conditions don’t only change
the role of education in the society, and also its purposes,
tasks and content. The translation of knowledge through
the system of education doesn’t imply the transmission of
the complete information. Much more significant turns out
the transformation of professional artistry in this or that
branch. This, naturally, requires from a teacher serious
work on himself and quite definite cultural level. The more
competent becomes a specialist, the more unique knowledge
he has.
Forming values, education in many respects defines
future. On this, in its turn, depends the success or failure
of any social project. In his works the researcher has
demonstrated the difference between something that «may
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be said», and something that «may be shown» in education
[1, p. 133–134].
Yet D. Dyu in his time underlined, that education must
fulfill not only educational function, but also be the source
of improvement and harmonization of a society [2, p. 25].
In English researcher А. Toisbi’s opinion, the growth
of civilizations is provided first of all on the account of
creative personalities’ activity or small leading groups.
Namely the minority makes breakthrough into the future,
while the majority continues being conservative. When
civilizations are born, especially in the transformation
period, the education is intended to become a more dynamic
means, forming a creative personality, the leading minority
[3, p. 255].
On the modern stage of Ukrainian society development
we observe the bedding of global and local processes,
influencing the state of education. Not only the change of
economical and political systems takes place, spiritual
values and ideals also undergo the deepest overestimation.
The only one ideology went to the past, and today the
person must make his choice himself. In this sense the
role of educational system is to help a person to adapt
to a new situation and acquire stability. In conditions
of cardinal social transformations the perspectives of
mankind survival much depend on the approval of a new
educational paradigm, the main accent in which must be set
on the preparation of intellectually and morally developed
personality. Herewith public intellect rises in a broad
sense as the management by future through the functions
of prediction, planning, forming the system of values. In
the work of А. I. Subetto the basic mechanism of public
intellect reproduction is education, that becomes the basis of
public existence and development along with the production
of material benefits [4, p. 86].
As А. D. Ursul thinks that education must be oriented
not to the past and present, but to the future, carry a leading
character. The work’s author speaks about the model of
«leading education», corresponding the requirements of an
epoch of new sphere becoming [5, p. 11–13].
In Ukraine the system of education, having the
dynamically developing structure, goes through the radical
changes, touching all its components. Along with the state
educational establishments appear the alternative, and also
private. The opportunities of various educational forms’
choice are widened.
Cardinal changes take place in the content of education,
its methods. Quite grounded is the state course on
humanization of education. In this connection the role and
content of social disciplines changes.
Education is the only one specializing social
subsystem, the purposeful function of which corresponds
with the purpose of stable society development. While
different branches produce definite material and spiritual
values, the system of education prepares full–fledged
specialists for all spheres of social life. This identifies
the leading social function of education – humanistic
[6].
Humanization is the objective necessity of social
development, the main vector of which is directed onto the
person. Global technocracy being the method of thinking
and the principle of industrial society activity dehumanized
social relationships, replaced purposes and means. In our
society a person, proclaimed as the highest purpose, was
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in fact converted into «the labour resource». The value of a
personality as the unrepeated individuality, the self–purpose
of social development was pushed into the background for a
long time.
Looking through the humanistic function, it’s
necessary to say that this term is filled with the new
content today. Humanism in its classical, anthropocentric
understanding in modern conditions is limited and not
enough. It doesn’t correspond the requirements of the
stable development conception, mankind survival in
the context of global modernity problems. Today in the
philosophic discourse a person is considered as an open
system from the positions of the coevolution’s leading
idea. In this sense the neohumanizm conception comes
forward.
If we address the different links of the educational
system, with the biggest fullness the neohumanistic
function is called to be realized in the system of higher
education. Namely here the bases of ideological,
intellectual and moral potential in a person’s development
are found.
A person is not only a self–purpose, but also the
condition of public development, being the leading
productive force. And the higher level a society reaches,
the more requirements it puts forward to the quality of
education. Through the system of education the preparation
of qualified specialists is held. The universal knowledge
and skills form the ability to be included into the new
professional world. It’s very important that the system of
education would prepare people, able for the continuous
improvement.
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Перспективи освіти в сучасному суспільстві
Ця стаття суттєво актуальна, особливо в сучасних умовах, коли
відбувається реформування системи освіти та трансформація всіх її
компонентів. Найважливішою особливістю цивілізованої держави, індексом
його рівня розвитку є стан освітньої сфери. У статті особлива увага
приділяється аналізу сучасних змін у системі освіти, оскільки успішне майбутнє
нашої країни в основному пов’язане з подальшим вдосконаленням структури та
функцій вітчизняної системи освіти.
Ключові слова: трансформація освіти, моральне виховання, духовність,
моральність, гуманізація освіти.

***

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

УДК 101.1.001.76

Випуск 123
Кичкирук Т. В.,
ст. викладач кафедри філософії,
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
(Україна, Київ), TatiyanaK@i.ua

Особливості сучасних змін
в освіті економічного напряму
Розглядається роль і завдання освіти економічного напряму на зламі
тисячоліть як важливого фактору формування нової якості українського
суспільства. Мету дослідження автор вбачає у потребі здійснення теоретико–
філософського обґрунтування сучасних змін в освіті економічного напряму
Аналізується проблема розвитку системи освіти економічного напряму
з позицій системного, структурно–функціонального методологічного підходу,
згідно з яким суспільство є соціальна система, що має свої підсистеми.
Системний аналіз проблеми освіти економічного напряму дозволяє
розглядати структуру освіти як підсистему системи освіти і таким чином
осмислити сутність сучасних змін.
Ключові слова: філософія освіти, ліберальна освіта, економічна освіта,
парадигма.

Дискурс змін в освіті загалом, і в освіті
економічного
напряму,
зокрема,
є
одним
із
найактуальніших питань як сучасної філософії освіти,
так і соціальної філософії. При цьому, за думкою
більшості науковців, проблема розбудови нової моделі
має два полюси: з одного боку, досі наявні ознаки
кризових явищ, що дістались українській освіті від
радянської моделі освіти; з іншого боку, потребує уваги
проблема пошуку нової освітньої моделі, яка здатна була
б подолати ознаки кризових явищ класичної освітньої
моделі. Вирішення задач наукового пошуку засад
розвитку освіти із необхідністю виходить на потребу
вирішення питання щодо кореляції нових освітніх засад
та університетської традиції, формулювання змістовної
та теоретично обґрунтованої моделі подолання зайвого
консерватизму, властивого освітній сфері за своєю
природою.
Назрілою вважається потреба у формулюванні
філософських принципів здійснення перетворень
в університетській освіті, спираючись на знання,
отримані в результаті аналізу низки малодосліджених
філософськими інструментами освітніх феноменів,
зокрема, таких як академічна мобільність. Специфікою
освіти є те, що за своєю природою вона повинна мати
випереджаючий характер, формуючи особистісні та
професійні риси студента, спираючись на певний проект,
що містить низку уявлень футурологічного характеру,
які слугували б орієнтиром в розбудові стратегії освітніх
перетворень. Пошук таких орієнтирів може бути
здійснений із використанням методології соціальної
філософії та філософії освіти.
Реформування української системи освіти економіч
ного напряму адекватно процесу трансформації
українського суспільства передбачає диверсифікацію
типів ВНЗ і навчальних програм, поступовий перехід
від галузевої до університетської системі вищої освіти
економічного напряму, децентралізацію і демократи
зацію системи управління вищою освітою, поступову
інтеграцію ВНЗ у регіональні структури.
Наявна в Україні система економічної освіти була
сформована за доби панування індустріальної парадигми
суспільного устрою: випускники вищих навчальних
закладів були в процесі навчання зорієнтовані на
вирішення вузьких спеціалізованих задач конкретних
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сфер виробництва. Проте постіндустріальне суспільство
із високим темпом змін технологій, виробничих
відносин та, взагалі, суспільного життя, ставить під
знак питання затребуваність у фахівцях такого типу.
До того ж, взагалі, виникає ситуація неможливості
передбачення стану технологій предметної галузі, для
якої готують фахівця. За цих умов виникає закономірна
необхідність у підготовці фахівців нового типу – тих,
що вміють адаптуватись до швидких змін, які озброєні
фундаментальними та універсальними знаннями.
І. Оденбах висуває тезу: «Необхідно змінити
зміст освіти не тільки в напрямку її більш глибокої
фундаменталізації, але й міждисциплінарності, випе
редження, відкритості, пластичності, гнучкості та
компетентнісного
представлення;
змінити
також
технології в напрямку їх індивідуалізації та підтримки
самостійної діяльності, проектування індивідуальних
траєкторій руху фахівців» [4, с. 70]. При цьому існує
поширена думка, що перехід до нової освітньої
парадигми можливий тільки через імплементацію
ідей ліберальної освіти: «Ліберальна освіта, принципи
якої необхідно реалізувати в умовах системи універ
ситетської освіти, здатна створити умови для подолання
відчуження особистості… Реалізація принципів та
ідей ліберальної освіти дозволяє особистості здійснити
вільний вибір умов та засобів самореалізації, в чому й
полягає смисл подолання відчуження в сфері освіти» [2,
с. 41].
Перехід до ринкових відносин, становлення
нового, громадянського суспільства в Україні вимагає
формування нових знань і певних змін в інститутах
освіти економічного напряму.
Освітня галузь України в умовах безперервної
модернізації освіти намагається ввести до ціннісного
горизонту ліберально–економічні цінності, які здатні
забезпечити динаміку, ефективність, конкурентність і
відсутність застою та догматизму через поширення ідей
свободи, прав людини, індивідуалізму, толерантності
(терпимості) тощо [5, с. 775].
Виходячи з реальних соціально–економічних умов,
в Україні спочатку була обрана стратегія збереження
та стабілізації системи освіти економічного напряму.
Програма розвитку освіти економічного напряму в
Україні передбачала суттєві перетворення всіх рівнів
освітньої системи – від дошкільної до післявузівської.
Було введено положення про багаторівневу структуру
вищої освіти економічного напряму, багато державних
і нові недержавні вузи почали підготовку фахівців за
двоступеневою системою, з присвоєнням кваліфікації
бакалавра та магістра.
Як зазначає Т. В. Кичкирук, «В оцінці багаторівневої
системи української освіти економічного напряму
спостерігаються різні думки: науковців, викладачів,
студентів,
батьків,
керівників
системи
освіти.
Керівники, як правило, сповнені більшого оптимізму
в порівнянні з викладачами. Не будемо коментувати
ставлення студентів до нової системи, вважаючи,
що у вказаний період вони були менш компетентні в
порівняння з викладачами у своїх оцінках нововведень
і у своїх очікуваннях від реформ. Як нам видається,
причиною такого оптимізму керівників і песимізму
викладачів, є те, що керівники реформування системи
вищої освіти економічного напряму явно пов’язують
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з комерціалізацією освітніх послуг, тоді як викладачі
бачать в цих нововведеннях інше – підвищення
навчальних навантажень у них (вводяться нові
програми, нові навчальні курси, знижується якісний
рівень абітурієнтів через прийом на платних умовах
без конкурсу) при збереженні існуючої системи
оплати їх праці. Такий фактор слід пов’язувати не з
консервативністю мислення викладачів, а з недоско
налістю системи оплати їх праці, що, безсумнівно, буде
гальмувати хід реформи у вишах. Однак цей фактор
ні керівництвом ВНЗ, ні урядовими структурами в
розрахунок поки не береться» [1, с. 74].
Причиною кризи освіти економічного напряму,
незадовільного ходу реформ в системі української освіти
економічного напряму студенти, викладачі, вчителі
бачать в основному в недостатньому фінансовому та
матеріальному забезпеченні, ослабленні порядку в
країні, поганому науковому та методичному забезпе
ченні навчального процесу, пасивності, незацікавленість
студентів у засвоєнні знань, самоусунення сім’ї від
навчання, падінні престижу освіти економічного
напряму в суспільстві в цілому, адміністративно–
бюрократичній системі управління, низькому престижі
учительської професії, слабкій соціальній захищеності
педагогічних кадрів [6].
Єдиної системи вищої освіти економічного напряму
загальноприйнятої у всіх країнах, не існує, але проте,
є ряд загальноприйнятних положень які можуть
враховуватися при створенні багаторівневої підготовки
фахівців в Україні.
Багаторівнева освіта економічного напряму в Україні
в даний час являє складну і неоднорідну структуру.
Ця структура в кожному окремому ВНЗ має свою
специфіку. Багато університетів формально перейшли
до англо–американської двоступеневої моделі навчання.
Перехід до ринкових відносин, вільний виїзд за кордон
і робота фахівців в США і західноєвропейський
країнах, відкритість країни дозволили наблизитися до
світового наукового і освітнього досвіду і міжнародних
стандартів освіти економічного напряму. У зв’язку з цим
виникають проблеми взаємного визнання навчальних
курсів і ступенів освіти економічного напряму в Україні
і за кордоном, конвертованості дипломів бакалаврів і
спеціалістів державних і недержавних вузів.
Прийняття західних моделей навчання не може
бути пов’язано з формальним відтворенням їхніх
назв. Небажано копіювати програми, використовувані
за кордоном, хоча зберігати стару систему навчання
в незмінному вигляді теж неможливо – перехід на
міжнародні стандарти освіти економічного напряму
неминучий.
Л. Чистяков, М. Ескіндаров представили системний
аналіз наявних моделей вищої освіти економічного
напряму. Для визначення того, яка з моделей вищої
освіти економічного напряму найбільш оптимальна,
необхідний певний термін. На даний час відбувається
становлення і розробка експериментальних прийомів
реалізації багаторівневої системи.
Головна особливість багаторівневої системи в
українських університетах полягає в незавершеності
експериментальних пошуків оптимальних організаційно–
управлінських рішень для застосування різнорівневих
програм навчання, що дають найбільший ефект.
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Система освіти економічного напряму в Україні,
що не мала у минулому досвіду багаторівневої системи
вищої освіти економічного напряму, тільки формує нові
структури.
На цьому етапі трансформації суспільства у системи
освіти економічного напряму є труднощі: немає
якісних програм для різних рівнів навчання, не введено
поглиблені і спеціалізовані навчальні дисципліни,
необхідні для вищих рівнів освіти економічного
напряму. Особливу складність представляє проблема
забезпечення кваліфікованими викладацькими кадрами,
необхідними для створення навчальних посібників,
наукових розробок та методичних рекомендацій
відповідно до потреб вітчизняної та світової науки
і практики освіти економічного напряму. Основна
причина подібного стану в тому, що при створенні
багаторівневої системи освіти економічного напряму
переважає тяжіння до моделей, прийнятим у більшості
країн світу (по типу бакалаврату та магістратури),
неадекватним українській специфіці.
Розшарування освіти економічного напряму на
елітарну і масову – це реальність, з якою необхідно
рахуватися. Навчальні заклади «ринкового профілю»
практично
стали
комерційними,
повільно,
але
впроваджується практика приватної освіти економічного
напряму й у традиційно «неринкові» навчальні заклади
такі як політехнічні, транспортні тощо.
Практика показує, що зростання чисельності сту
дентів випереджає як динаміку чисельності викладачів,
так і збільшення числа ВНЗ. У результаті збереження
такої тенденції університети укрупнюються, на
кожного педагога припадає все більше вихованців.
Така ситуація призводить до зниження якості
навчання, адже багато з студентів не володіють
здатністю вчитися. Проте відомо, що невід’ємною
компетенцією людини у глобалізованому суспільстві є
так звана навченість навчатися (Learning to learn), яка
є здатністю до організації і постійного продовження
власного індивідуального і / або групового навчання,
що спирається на вміння оцінювати свої навчальні
потреби, їхній процес та прогрес; визначення своїх
можливостей, подолання перешкод для успішного
навчання, відповідну мотивацію та впевненість [3,
с. 42].
В основу безперервної освіти економічного
напряму закладено навчання фахівців протягом усієї
професійної
діяльності.
Необхідність
постійного
вдосконалення знань в даний час реалізується на основі
створення різних шкіл і курсів підвищення кваліфікації
при університетах, де визначальною є роль саме
особистості. Фактори, що впливають на продовження
освіти економічного напряму: рівень індивідуальних
здібностей, матеріальні можливості, думка батьків.
Таким чином, вітчизняна система освіти еконо
мічного напряму в умовах трансформації українського
суспільства зазнала суттєвих, якісних змін:
1. Розвиток демократичних інститутів, утвердження
плюралізму в духовній сфері сприяли деідеологізації
системи освіти економічного напряму на всіх її рівнях.
Розвиток дистанційної освіти дає широкі можливості
навчання і соціалізації для тих людей, які не можуть
здобути освіту у звичайних її формах, передусім для
тих, хто має якісь фізичні вади.
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2. Розвиток різних форм власності, розгортання
приватизації підприємств, утвердження ринкових
механізмів покликали до життя комерціалізацію системи
освіти економічного напряму від нижчих щаблів до
вищих: виникли комерційні виші, відкрилися бізнес–
класи в загальноосвітніх школах. У ВНЗ відкрилися нові
ринкові спеціальності.
3. З початком реформування суспільства різко впав
престиж освіти економічного напряму, особливо вищої,
між тим, поступово ставлення суспільства до освіти
економічного напряму як до соціальної цінності стало
змінюватися, і в даний час отримання вищої освіти
економічного напряму вважається досить привабливим
для всіх верств суспільства.
4. Селективну функцію, роль «соціального ліфту»,
каналу висхідної мобільності освіта економічного
напряму починає виконувати тільки зараз і то в не
повному обсязі. Сучасне українське суспільство висуває
соціальний запит на працівників, які здатні адекватно та
оперативно реагувати на динаміку соціальних змін.
5. Аномічний стан українського суспільства в
період трансформації безпосередньо відбився і на
освіті економічного напряму як соціальному інституті:
розмивання колишніх, радянських цінностей та
утвердження нових ринкових цінностей, сповнених
глибоких протиріч, що не могло не викликати кризу
системи навчання і виховання. Українська система
освіти економічного напряму ще не подолала цю кризу,
певною мірою їй властива аксіологічна дезорієнтація.
Загалом, освіта економічного напряму є найважли
вішим соціальним інститутом. Отже, всі перетворення,
яким піддається суспільство як цілісна соціальна
система, не залишають без зміни і всі підсистеми
суспільства, в тому числі й освіту.
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Features of modern changes in the education
of economic trends
The article examines the role and tasks of the formation of economic trends at
the turn of the millennium as an important factor in the formation of a new quality
of Ukrainian society. The author thinks the intention of the study is to implement the
theoretical and philosophical substantiation of modern changes in the education of
the economic direction
The problem of development of the educational system of the economic direction
from the standpoint of the systemic, structural and functional methodological approach
according to which society is a social system having its own subsystems is analyzed.
System analysis of the problem of education in the economic direction allows us
to consider the structure of education as a subsystem of the education system and thus
comprehend the essence of modern change.Особенности современных изменений в
образовании экономического направления.
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Особливості розвитку освіти
у Великій Британії
Автор розглядає особливості формування і розвитку системи освіти у
Великій Британії. Також автор показує основні чинники, що мали вагоме значення
при сприянні розвитку демократичної освіти та шляхи її вдосконалення. При
цьому аналізується особливості сучасної стратегії розвитку британської
системи освіти з урахуванням сьогоденної демократизації суспільства. Ця
поступова експансія означає, що вища освіта Великобританії в даний час
забезпечується різними університетами. Багато з них зараз відомий у всьому
світі, має чудову репутацію, яка заснована на дослідницькій перевазі та
якісному викладі протягом багатьох років.
Ключові слова: Велика Британія, освіта, система освіти, реформа,
університет.

Коли Україна стала незалежною, то взяла курс
на розвиток інтеграційних процесів у галузі освіти.
Так, перед системою вищої освіти України постають
нові завдання, шляхи розв’язання яких можливі за
умови достатнього знання систем вищої освіти різних
зарубіжних країн. Ідея створення європейського
освітньо–наукового простору примусила всі країни–
учасниці визначити ряд завдань у всьому комплексі
політичних, економічних, соціальних, культурних
питань, у тому числі й у галузі вищої освіти.
Таким чином, для України є дуже важливий досвід
Європейських країн щодо розвитку та вдосконалення
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вищої освіти. Зокрема, досвід Великої Британії, оскільки
дана країна пройшла довгий і складний період реформ
та впровадження різноманітних інновацій у галузі
освіти, щоб вийти на міжнародну арену та ставши
однією із лідерів по наданню якісної вищої освіти серед
інших держав Європи.
Про актуальність проблеми свідчать також
велика кількість публікацій та досліджень з теми
як вітчизняних, так і зарубіжних учених серед яких
Б. Л. Вульфсон, М. П. Лещенк, Л. П. Пуховський,
А. А. Сбруєв та багато інших, які розглядали різні
аспекти щодо освіти у Великій Британії. Проте,
зробивши аналіз даних праць ми можемо стверджувати,
що ґрунтовне вивчення історико–суспільних факторів
становлення і розвитку вищої системи освіти у Великій
Британії у глобалізаційних процесів сьогодення не
проводилося.
Мета дослідження полягає у здійсненні комплекс
ного аналізу та розгляду особливостей історико–
суспільних факторів становлення і розвитку вищої
системи освіти у Великій Британії.
Велика Британія має свою тривалу історію розвитку
вищої освіти, що на кожному історичному етапі все
більше і більше поліпшувалася. Так, свій історичний
початок, як зазначає італійський дослідник Альдо
Джеуна у своїй монографії «Європейські університети:
інтерпретація історії починається з кінця ХVІІІ ст. та
початок ХІХ ст.», коли англійські університети стали
навчальними центрами для духовенства, а для багатих
студентів – місцем зборів молоді. Цими англійськими
університетами на той час були Кембридж (1209) та
Оксфорд (1167). Хоча як відзначає Альдо Джеуна цього
формально ніколи не визнавали, а ж до кінця ХХ ст.,
коли було відзначено як studium generale ex consuetudine
[1].
Проте, Янг Юн Кім у своїй роботі «Історія вищої
освіти Франції та Великобританії» відмічає, що
найперша освіту в Англії була ініційована у монастирях
у VI столітті, де студентів навчали духовенства.
Прикладом таких монастирів є монастир Святого Біди
(Venerable Bede) у Нортумбрії в 680–х роках. Однак,
вони були засновані для надання початкової освіти та
ставили за мету навчити дітей читати і дати їм релігійні
приписи.
Але через два століття, коли Альфред Великий,
який був королем англосаксонського королівства
Вессекс, почав розвивати світську освіту в Англії, що
призвело до створення Оксфордського університету в
ХІІ столітті, а також Кембриджського університету, який
був започаткований у ХІІІ столітті, коли деякі студенти
покинув Оксфорд після суперечки з городянами.
Отже, на початку 1096 році Оксфорд став місцем
для навчання студентів. Особливо швидко він почав
розвиватися після 1167 року, коли Генріх II заборонив
англійським студентам відвідувати університет у
місті Парижі. З цього приводу у книзі «Освіта в
Англії: коротка історія» Дерек Гіллард зазначає, що
у той час Оксфордський університет отримав новий
імпульс. Так, у 1188 році історик Джеральд Уельський
відвідав Оксфорд під час свого візиту він спілкувався з
викладачами Оксфорду, а через два роки Емо Фрісланд
став першим закордонним студентом університету.
Також до 1201 року університет очолювали магістри
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Оксфорду (magister scolarum Oxonie), а в 1214 році їм
було присвоєно звання канцлера.
Крім того, у ХІІІ столітті були створені перші
коледжі. Так, в 1249 році був заснований один із
перших коледжів Оксфорда – Університетський коледж
(University College), а приводом для цього стала сутичка
між міським населенням та студентами, яка отримала
названу «місто і мантія» (town and gown). Як наслідком
цієї події було створено будівлю студентського
гуртожитку, яка стала одним із перших коледжів
Оксфорда. Згодом в 1260 році був заснований Бейлліол
(Balliol), а потім в 1264 році – Мертон (Merton). Ці ранні
коледжі були засновані єпископами і обслуговували
виключно багатих випускників.
Адже вища освіта не була вільною від релігійного
контролю. Оскільки, латинська мова була основною
мовою для навчання, а викладачі були в основному
священнослужителі. Навчання в університеті включало
в себе вивчення граматики латинської мови і літератури,
в тому числі риторики, права та діалектики або логіки.
Певна річ, що ці предмети повинен студент скласти
при завершенні навчання. Коли студент закінчив
навчання в університеті, яке тривало від чотирьох
до семи років, то йому присуджувалася ступінь
бакалавра мистецтв. Тоді після отримання даного
ступеня студент буде продовжувати далі навчатись в
університеті та вивчати такі предмети, як арифметика,
геометрія, музика, астрономія і астрологія в поєднанні
з подальшим вивченням івриті, і грецької філософії та
історії. Всі ці сім предметів викладалися не через їх
корисність, але тому, що вважалися придатними для
досконалості інтелектуального і морального розвитку.
Протягом середньовічного періоду праці стародавніх
письменників, таких як Аристотеля, вважались
останньою інстанцією, і лекції були предметом
пояснення «фактів».
Проте, на кінець ХІV та на початку ХV століть у
Великій Британії були створені коледжі, які називалися
«незалежними» школами, тобто вони були незалежними
від церкви, побідні до Вінчестера (Winchester) й Ітона
(Eton). Через те що контроль церкви над освітою
починає зменшуватися протягом цього періоду.
Оскільки, церква мала ряд проблем. По–перше,
почалися розвиватися такі предмети як філософія,
медицина і право, разом з потребами суспільства,
які водночас були частиною навчальної програми і
не потрапляли під контроль церкви. По–друге, нові
університети були визнані незалежним корпоративними
навчальними закладами, які встановлюють свої власні
умови для надання наукових ступенів, а також, ліцензій
для навчання. По–третє, в кінці ХV століття до мереж
гімназій і шкіл приєдналися ряд «незалежних» шкіл.
Крім того, пожертви монастирів скоротилися в
кінці 14–го століття, так багаті благодійники або гільдії
почали встановлювати «каплиці». При цьому кожен
зі своїм власним священиком, які будуть відспівували
за упокій душі благодійників, і, у багатьох випадках,
щоб керувати школою. Однією із перших таки шкіл,
ймовірно, була гімназія в Уоттон–андер–Еджі у графстві
Глостершир, яку заснувала Кетрін Леді Берклі в 1384
році. В той час ці школи були фактично незалежні від
церкви. (В даний час термін «незалежна школа» означає
незалежність від держави).
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Більшість незалежних шкіл почали відкриватися
для хлопчиків правлячого класу, які платили внески, і
бідні та нужденні вчені з джентльменськими звичками
навчали їх письму, читанню та григоріанському співу
[4].
Оскільки, дані школи були незалежними, то прийом
до цих нових шкіл не обмежувався лише місцевим
населенням, і був на національному рівні. Вони були
зосереджені більш на одному соціальному класі, при
цьому поєднували освітні методи гімназій та загальної
підготовки лицарської системи освіти, яку розробили в
«державних школах» (тобто приватних чи недержавних
школах), які все ще існують сьогодні. Зважаючи на
їх тісний зв’язок з коледжами нових університетів,
то розвиток цих шкіл мав в цілому великий вплив на
систему освіти.
В той час всю Європу охоплював новий культурний
рух Ренесанс (Відродження), який зародився в Італії
в ХIV столітті, і поширювався по всьому континенту
протягом наступних трьох сотень років. Дана течія
охопила сферу освіти і починається відродження
навчання з класичних джерел та зароджуються загальні
реформи «гуманістичної» освіти на основі міркувань й
емпіричних даних.
Також в цей період з’являється Реформація, яка
створена протестантизмом як гілки християнства. Це
був виклик проти мирянського папства і фінансових
вимог, які започатковані папством. Початок Реформація,
як правило, вважається у 1517 році, коли Мартін
Лютер хвацько протестував проти церковної корупції
та продажу індульгенцій. Таким чином, рух проти Риму
поширювався по всій Європі протягом наступних двох
століть.
Ці події також не обминули Велику Британію.
Так, в Англії Реформація була набагато більш
локалізованою справою, тому що осередком суперечок
короля Генріха VIII з Римом був привід статусу його
різних шлюбів. Адже Генріх хотів, щоб його шлюб
з Катериною Арагонською закінчився так, щоб він
міг одружитися з Анною Болейн. Також він прагнув
розширити суверенітет центрального уряду. Таким
чином, з огляду на політичні та особисті причин він
скинув папську владу і розпустив монастирі.
Отже, Генріх VІІІ приєднав школи до процесу
зосередження влади у руках держави, а в 1548 році
Генріх VІІІ був прийнятий Закон «Про каплиці»,
якому йшлося про конфіскування всього майна церкви
та передачу його для використання освіти. Після
Реформації вплив церкви на вищу освіту зменшився, але
не зник взагалі. Деякі із старих шкіл були закриті, а інші
були відкриті на їхньому місці. Багато древніх шкіл були
відновлені, розширені, або перетворені в безкоштовні
школи. Гімназія залишилася займати центральне місце
в системі освіти, але відбулася важлива зміна в їх
спонсорстві. Крім того, гімназії, які були підготовчими
освітніми закладами до університету, існували «під
керівництвом різних сил влади як державної так і
церковної», але вже повністю не належали до церкви.
Також скасування Великих монастирів в 1540 році
призвело до перезаснування дванадцяти гімназій в
рамках «нових фондів» соборів.
Також грецька мова та іврит були додані до
основного навчального плану. Звичайно, латинська мова
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також викладалася в університетах, для того, щоб краще
зрозуміти Святе Письмо. Крім того, рух Ренесансу
у XVI столітті запровадив такі нові предмети, як
історія, література і мова в університетських програмах
[4]. Ще одним важливим підсумком Реформації був
переклад Біблії з латинської мови на рідну мову, тобто
на англійську мову. В 1535 році вікарій Генріха VIII і
головний радник Томас Кромвель наказав, щоб копії
Вільяма Тиндаля нової англійської Біблії повинні бути
розміщені в кожній парафіяльній церкві.
Парламент відверто був незадоволений цим рішен
ням і як результат цього в 1543 році був виданий закон,
який заборонив ремісникам, хліборобам, робітникам,
службовцям та майже всім жінкам читати або
обговорювати Біблію.
Проте, як виявилося, заборону неможливо було
впровадити у життя. Оскільки, тимчасова наявність
Біблії англійською мовою вже спонукало багатьох
людей навчитися читати та дав імпульс для міркування
про природу суспільства і церкви. «Це була дійсно
культурною революцією безпрецедентних масштабів та
наслідки якої продовжувалися далеко за межі періоду
Реформації і Англійської революції» – зауважує Дерек
Гіллард у своїй книзі «Освіта в Англії: коротка історія»
[2].
Таким чином, Ренесанс мав ефект розширення
освіти мирян, у той час як реформи Генріха VIII
зменшили контроль ченцям. До тих пір, як духовенство
було монополізованим та постійно зростаючим від
обсягу території і багатства світу, то прогрес постійно
перевірявся. Адже тихого мислителя заманювали у
монастир, а прогресивний мислитель був під забороною
і при цьому відкриття чи новизна ставали злочином.
Звичайно, репресії переважали особливо в таких сферах
науках, як філософія та релігія, тому що ці предмети в
той час вважалися найбільш небезпечними. В Італії,
Іспанії, Португалії, Фландрії, найбільш густонаселених
і, природно, найбагатших країнах, Ренесанс був
задушений майже в колисці чернецтва інквізицією.
У той час як його зростання було чахлим у Франції
та Німеччині, що супроводжувалося тривалими
війнами і вбивствами між прихильниками чернецтва і
друзями вільної думки. Проте, його повний розвиток
відбувся в Англії і Шотландії, де монастирі, а з ними і
канцелярська безшлюбність, раптом і абсолютно були
знищенні [2].
Янг Юн Кім у своїй роботі «Історія вищої освіти
Франції та Великобританії» стверджує, що період був
складним, але мав три чіткі тенденції: збільшення
народного навчання, відмова від традиційних інститутів
пристосованих до змін економіки або до розширення
культури, та проходження більшості провідних шкіл
від спонсорства національного інституту до приватного
благодіяння [3].
Основа освітньої теорії епохи Відродження – це
особливий ідеал вченого–придворного – мала не
великий впливає на англійські школи. Насправді, Дерек
Гіллард стверджує, що вона мала «парадоксальний
ефект зниження статусу шкіл» на користь альтер
нативного малюнка, «спираючись частково на лицарські
традиції, освіту вдома за допомогою приватного
репетитора» [2], перевагу, яка, для багатьох сімей, буде
продовжуватися і в XIX столітті.
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Певна річ, Генріх VIII відіграв вагому роль у всіх
цим процесах. Адже він був, мабуть, самою освіченою
людиною для свого часу, яка коли–небудь сиділа
на троні в Англії. Звідси його завзяття до розвитку
навчання та освіти. Жоден король ніколи не показував
велике бажання сприяти навчанню і вчених мужів,
і ніхто не був більш враженим і бажаючи вразити
перевагами навчання, або зробили більше для розвитку
освіти. В якому він не був статусі, він ніколи не
втомлювався міркувати про необхідність освіти та
переваги для освіченої люди у церкві та владі [4].
Значне розширення вищої освіти у Великобританії
відбулося у ХІХ столітті. Цьому сприяли такі історичні
події як розвиток міст, тобто відбувалася урбанізація.
Адже у 1751 році населення британського острова
становило сім мільйонів осіб, а вже 1821 році – після
сімдесяти років Промислової революції – вона досягла
чотирнадцять мільйонів осіб, а до 1871року – досягне
двадцять шість мільйонів осіб. Швидке збільшення
загальної чисельності населення супроводжувалося
із збільшенням числа людей, які жили в містах та
відповідно із збільшенням числа дітей. Другою
історичною подією була Промислова революція, яка
розпочалася у Англії в другій половині ХVІІІ століття.
Цьому сприяли такі фактори як:
– нові методи ведення сільського господарства, що
дозволяло звільненню робітників від землі і зробило
можливим прогодувати велику кількість несільсько
господарського населення.
– У ХІХ столітті, відносний мир у всьому світ,
наявність грошей, вугілля та залізної руди, і винахід
парового двигуна, все це у поєднанні полегшило
будівництво заводів для масового виробництва товарів.
Фабрична система збільшила розподіл і спеціалізацію
праці, що призвело до великої кількості людей, які
рухалися у нові промислові міста, особливо в Мідлендс
і на північ. Це також призвело до низької заробітної
плати, житлу нетрів і використання дитячої праці.
Таким чином, Промислова революція загострила
проблеми у суспільстві та розділила на тих, хто з
землею чи капіталом або професією, і на тих, хто без
багатства, ніякого майна і не має ніяких привілеїв [5].
Можливо, першою ознакою того, що держава
починає визнавати певну відповідальність за умови,
в яких жили бідні і, зокрема за дітей з бідних сімей,
був Фабричний закон Піля (1802 р.), тобто «Закон для
збереження здоров’я і моральності учнів та інших
найнятих на бавовняних та інших заводах і бавовняних
та інших фабриках». Закон вимагає, щоб роботодавець
забезпечує навчання читанню, письму та арифметиці
протягом учнівства принаймні перших чотирьох чи семи
років. Така світська інструкція полягала в тому, щоб
бути частиною дванадцяти годинної щоденної праці та
навчання. Початку заняття повинен бути не раніше ніж з
ранку і закінчуватися не пізніше, ніж о 9 годині вечора.
Багато хто з учнів були дітьми жебраків, який часто
привозили з віддалених робітничих будинків для праці
на бавовняних фабриках.
Оскільки, Промислова революція дала Велико
британії головний початок у світовій торгівлі, уряд не
бачив причини, чому держава мала б бути залучена до
навчання промислових новачків (новобранців). Таким
чином, модернізацію старої системи навчання залишили
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добровільними
організаціям.
Кілька
Механічних
інститутів відкрили в середині 1820–х років, а в 1850
році таких інститутів було 610 в Англії та 12 в Уельсі, із
загальною чисельністю понад 600 тис. осіб.
Зростання промисловості і розширення демократії в
19 столітті зажадало реорганізацію початкової, середньої
та вищої освіти, зі змінами щодо типів закладів і стилів
навчань, які вони запропонували.
В цей період були відкритті нові коледжів і
університети в Манчестері, Ноттінгемі, Саутгемптоні,
Лідсі, Ліверпулі, Шеффілді, Бірмінгемі та Уельсі, тобто
у великих промислових містах Англії. Дані заклади
спочатку були призначені для навчання служителів
культу, вони почали приймати багато учнів мирян. Вони
часто надавали широкі навчальні плани, які містили такі
додаткові предмети як англійська мова, сучасні мови,
математика, природознавство та фізика. Таким чином,
з 1850–х років Оксфорд і Кембридж стали пропонувати
більш широке коло предметів і для задоволення більш
широкого вжитку, щоб утримати своє лідерство.
Отже, був «фундаментальний аргумент про цілі
освіти». Англійський науковець Вільямс визначає два
напрямки цього аргументу: «ідею освіти для всіх, і
визначення гуманітарної освіти» [5, с. 47].
Так, на міжнародній конференції соціалістів у 1896
році делегати з Європи та США стверджують, що всі
робочі люди повинні отримувати повну загальну освіту.
Так, британець Д. Кейр–Гарді заявив, що це означає,
що освіта повинна бути «безкоштовною на всіх етапах,
відкритою для всіх без будь–яких випробувань у будь–
якому віці – по суті, всеосяжною «широкою дорогою»,
щоб всі могли б подорожувати нею» [2].
Але не всі соціалісти підтримали Д. Кейр–Гарді
про загальну освіти для всіх. Проте, деякі члени
Фабіанського товариства виступає за спеціалізовану
та диференційовану освіту. Сідней Вебб, наприклад,
схвалив Закон «Про освіту» (1902), у якому йшлося
про утворення нових платних гімназій і пропонувалося
кілька стипендіальних вільних місць.
Потрібно зазначити, що подальший широкий
розвиток освіти відбувся вже після Другої світової
війни. Як більшість країн Європи, так Великобританія
вийшла з Другої світової війни бідною і потребувала
великої кількості дорогої реконструкції. Таким чином,
потребують зміни у освіті. Оскільки, науково–технічний
прогрес у будь–якій країні залежить він рівня підготовки
спеціалістів. Так, першим післявоєнним міністр освіти
стала Еллен Уілкінсон, основним її завданням було
здійснення положень Закону «Про освіту» (1944 року).
Вона прийняла виклик з ентузіазмом, бачила можливості
для нового типу шкіл з «сміхом у класі, впевненість у
собі, що зростає з кожним днем, прагнучим інтересом, а
не нудною однорідністю» [5].
Вона мала амбітні цілі, і хотіла, серед іншого,
підвищити вік щодо закінчення школи до 16 років і
забезпечити харчування для всіх дітей безкоштовно. Але
це було скасоване на підставі великих витрат. На жаль, її
реформи не були здійснені, які вона вважала не обхідні.
Однак, у серпні 1946 року у школах було введене
безкоштовне молоко.
В той час відбуваються зміни і у вищій освіті. Так, у
звіті Персі (1945) було сформовано про технологічному
освіту в коледжах і в університетах, а у звіті Барлоу
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 123

(1946) рекомендується збільшення університетських
місць
для
студентів.
Крім
того,
центральні
консультативні ради (Central Advisory Councils for
Education – CACE) щодо нововведення, відповідно до
Закону 1944, провели два звіти. Звіт Кларка «Школа і
життя» (1947) вбачав переході від школи до трудового
життя і зробив багато рекомендацій, у тому числі заклик
до збільшення фінансування шкіл. Це супроводжувалося
у другому звіті Кларка (1948), де рекомендувалося
держані кошти витрачати на шкільне обладнання для
дітей і батьків. Також у подальших повоєнних роках
були прийняті ряд законодавчих актів про освіту.
Так, Закон «Про освіту» (22 травня 1946) вносив
поправки до Закону «Про освіту» (1944), що стосується
добровільних і контрольованих шкіл, якими управляли
релігійні установи, а також допомагали школам стосовно
забезпеченням одягом чи іншими речами. А закон «Про
освіту» (30 червня 1948) започаткував служба зайнятості
для молоді. Також даний закон розширив діапазон учнів
та було скасовано звіт про те, що дитина «не в змозі
отримувати освіту у школі у зв’язку з інвалідністю» [5].
Але лише кінець 20 століття став періодом, який
відіграв провідну роль у реформування системи
освіти у Великобританії. Так, найвагоміші зміни в
освіті розпочалися з прийняттям Акту Бейкера урядом
М. Тетчер у 1988 році. Основною ідеєю даного акту – це
розвиток високоякісної освіти за допомогою введення
освітніх стандартів, які включають в себе національні
навчальні програми та національні тести з англійської
мови, математики та природничих наук, а також
введення ринкових механізмів в освітню сферу, тобто
це вільний вибір школи, інформаційне забезпечення
та конкурентна боротьба за студентів між навчальними
закладами. Крім того, національний навчальний план
(The National Curriculum), який затверджений у Законі
«Про освіту» (1988 р.) став державним стандартом,
який регулює якість освіти у Великобританії. Цей
план має такі складові частини як: навчальні програми
(Programmes of study), цілі досягнень (attainment targets),
описи рівнів опанування навчального матеріалу з
окремих дисциплін (level descriptions).
На жаль, цей процес реформування зазнав краху
і не було досягнутих бажаних результатів. Оскільки,
був розкритикований освітянами, які вважали, що
дана реформа нехтує деякими принципами соціальної
справедливості заради високої якості освіти, а ще робить
викладачів не професіоналами, а призводить їх до
«самозацікавлених особистостей».
На початку 1990–х, незважаючи на швидке розши
рення сектора вищої освіти, державне фінансування для
установ скоротилося близько на 25% на одного студента
та чинив значний тиск на університети й коледжі. У
1994 році, зіткнувшись зі збільшенням попиту на вищу
освіту, уряд зафіксував максимальний рівень зростання
числа студентів денної форми навчання. На цьому тлі, у
травні 1996 року, був створений Національний комітет
з розвитку вищої освіти, який розробляв рекомендації
щодо цілей, форм, розмірів та фінансування вищої
освіти. Комітет, який очолив Рон Дерін, спочатку зробив
фундаментальний огляд вищої освіти із звіту Робінса
(1963). Комітет також зробив ряд рекомендацій щодо
фінансування вищої освіту, в тому числі пропозицію
про те, студентам денної форми навчання у системі
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вищої освіти слід покривати деякі витрати щодо їхнього
навчання.
Так, у 1997 році розпочався новий етап у рефор
муванні освіти лейбористського уряду Т. Блера. Мета
нової освітньої політики, автором якої є М. Барбер, –
це принцип рівності і соціальної справедливості, яка
була сформована як високі вимоги та велика підтримка.
Адже він вважав, що освітянський успіх залежить від
характеру вимог та її підтримки владою. У 2004 році
був прийнятий закон «Про освіту».
Отже, це поступове розширення означає, що вища
освіта у Великобританії в даний час забезпечується
різноманітними вищими навчальними закладами. Багато
хто з них в даний час всесвітньо відомі, з великою
репутацією, яка заснована на науково–дослідній
досконалості і високої якості викладання впродовж
багатьох років.
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Features of education in the UK
The article considers the peculiarities of formation and development of the
education system in the UK. Also, the author shows the main factors that have
significant value in promoting democratic education and ways to improve it. This
analyzes the features of modern development strategy of the British education system
on the basis of today’s democratic society. This gradual expansion means that higher
education in the UK is currently provided by various universities. Many of them are
now world famous, with a great reputation, which is based on research excellence and
high quality teaching for many years.
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Вербальний вимір іміджу політика:
«спочатку було слово…»
Проаналізовано вербальний вимір іміджу політичного лідера.
Охарактеризовано роль спічрайтингу в кар’єрі політика. Акцентовано
увагу на відповідності промов, спічрайтингу реальній діяльності політика.
Стверджується, що промови, обіцянки є ефективними на початку виборчих
кампаній у кризових суспільствах. Проте, при відсутності позитивних змін
у суспільно–політичному просторі, спічрайтинг швидко втрачає провідне
значення і сприймається як суто популізм політика.
Ключові слова: імідж, вербальний імідж політичного діяча, спічрайтинг,
спічрайтер, комунікація, політичні промови, архетипи, ролі, популізм.

Для політичного діяча будь–якого рівня завжди
актуальним залишається формування і підтримка
позитивного іміджу. Саме імідж виступає посередником
між політиком і громадянами, оскільки забезпечити
безпосередню комунікацію між ними практично
неможливо. Однак імідж є досить широкою категорією
і, коли йдеться про вплив на свідомість громадян
через сформований образ, переважно найвпливовішим
виступає конкретний його компонент або вимір.
Політична практика демонструє, що ораторські здібності
політика, його грамотно побудований спічрайтинг,
вміння аргументувати, доводити і переконувати інших,
часто визначають його перемогу на виборах. Тому
аналіз саме вербального виміру іміджу сучасних
провідних політиків є досить актуальним теоретичним і
практичним питанням.
Механізмами та особливостями побудови політич
ного іміджу, його ролі та структури займались як
зарубіжні (П. Бірд, Д. Блені, Ф. Буарі, Д. Б’юкенен,
Р. Верслін, С. Голдмен, Т. Грінберг, С. Катліп, Е. Кемп
белл, П. Лазарсфелд, Дж. Наполітан, М. Різ, Е. Семпсон,
М. Сміт), російські (К. Єгорової–Гантман, В. Ільїн,
О. Феофанов, П. Фролов, А. Цуладзе), так і вітчизняні
науковці (В. Бебик, Д. Видрін, А. Гуцал, С. Денисюк,
В. Корнієнко, В. Королько, М. Михальченко, С. Нед
баєвський, В. Полохало, Г. Почепцов та інші).
Проте особливостям формування сучасного вер
бального іміджу політика, зокрема, українського,
недостатньо приділяється уваги з огляду на потужний
розвиток сучасних інформаційних технологій. Тому
метою статті є аналіз ролі та ефективності вербального
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виміру іміджу політика щодо його впливу на масову
свідомість громадян.
Загалом науковці визначають політичний імідж
досить по–різному: як спеціально сконструйований
образ, що створюється з певною метою (завоювання
або утримання влади тощо); як стійке уявлення про
будь–який політичний об’єкт, що виникає в масовій
свідомості в результаті сприйняття його певних
характеристик тощо [1; 2].
В нашому дослідженні ми аналізували вербальний
(лат. verbalis – словесний – процес словесного
вираження) вимір іміджу. Тому для певного спрощення,
назвемо цей аспект і компонент вербальним іміджем,
що характеризується вербальною продукцією політика
і тим, як він себе позиціонує. Звідси випливає такі
важливі компоненти як комунікативна культура
політика, грамотність мови, ораторське мистецтво,
вміння переконувати, аргументовано відстоювати власні
політичні переконання, погляди щодо процесів та явищ
політичної дійсності [3, с. 302].
Із вербальним іміджем органічно пов’язане поняття
«спічрайтинг», що означає у дослівному перекладі
з англійської мови «написання промови». Зокрема,
А. Кривоносов, визначає спічрайтинг як «специфічну
PR–технологію, яка представлена у вигляді підготовки
та написання PR–тексту, призначеного для усного
виступу, а також консалтинг будь–якої особи з органі
зації публічного виступу та його виконання» [4, с. 22].
Відомо, що основні параметри і манера усного
мовлення політика є стійкими: тембр голосу, дикція,
артикуляція, темп вимови, найбільш вживані слова
(фонетичні та лексичні особливості). Тому робота
спічрайтера (фахівця, який працює над вербальним
іміджем політичного діяча) полягає у тому, щоб зробити
його мову впізнаваною. Зрозуміло, що спічрайтер
повинен бути високоосвіченою людиною, знати
іноземну мову і мати високий рівень культури, адже
він спрямовує паблік рілейшнз. Нагадаємо, що паблік
рілейшнз – це метод пошуку інформації та її передачі
певній аудиторії з метою досягти бажаного результату.
Мовні особливості політика пов’язані із семантикою,
граматикою і фонетикою. Сприймаючи використовувану
політиком лексику, граматичні конструкції, фонетичні
особливості, підтекст та ін., виборці, прихильники
можуть визначити смаки, соціальні, ділові та особисті
якості, вік та інші особливості політика. Крім того,
у сприйнятті мови політика громадянами важливе
значення мають наявність своєрідних зворотів,
прислів’їв, афоризмів, метафор, гумору. Звичайно,
самопозиціювання політика і те, як його сприймає
громадськість, – це різні речі, тому спічрайтер повинен
не лише максимально зрозуміти і показати важливі
психологічні характеристики замовника при спілкуванні,
але і враховувати результати опитувань громадської
думки [5, с. 460–461].
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Промови політиків викликають у громадян певні
асоціації, що можуть відповідати архетипам або ролям,
з якими асоціюються політичні лідери. На наш погляд,
досить типовими є ролі «вождя», «батька» і «вчителя».
Ця типологія описана Р. Хазагеровим у праці «Партія,
влада і риторика». Зокрема, роль «вождя» передбачає не
просто правління країною, але і наявність великої мети,
до якої лідер веде народ, перебуваючи з ним у тісному
емоційному контакті. Роль «батька» ставить лідера на
чолі держави, як великої родини. Такий політик бере на
себе всю відповідальність за події. Така роль характерна
для авторитарних правителів, які апелюють до логічних
доказів. Відповідно, політик у ролі «вчителя» виступає
ідеологом для громадськості, використовуючи мораль [6,
с. 98].
Звичайно, ці три ролі рідко зустрічаються у чистому
вигляді, тому для спічрайтера важливо визначити
місце замовника на тривимірній системі координат,
де осями є роль «вождя», «батька» і «вчителя». До
домінуючої позиції можуть додаватись супутні ролі, які
орієнтуються, насамперед, на особливості аудиторії. На
основі цих даних спічрайтер може створити відповідний
вербальний імідж замовника, щоб у майбутньому його
промови викликали увагу і чітко ідентифікувались із
конкретним політиком.
Крім вдало підібраних ролей і гарних промов, ще
одним фактором оптимізації та успіху іміджу політика
є його харизма. Відомими політиками – харизматиками
вважаються, зокрема, президенти США різних періодів:
Теодор Рузвельт, Двайт Ейзенхауер, Франклін Делано
Рузвельт, Джон Кеннеді, Барак Обама. Президента
Джона Кеннеді вважають засновником сучасного
президентського «спічмейкерства». Джон Кеннеді
здобув президентське крісло частково завдяки своїй
телегенічності та привабливості, які відіграли важливу
роль під час дебатів із Річардом Ніксоном у 1960 р. Вже
за часів президентства завдяки гумору та невимушеності
Дж. Кеннеді вдавалося з легкістю обеззброювати
своїх опонентів. Крім того, він першим з президентів
виступав перед громадськістю регулярно протягом року.
Під час свого президентства він виступав з приводу
кожної важливої політичної події [7, с. 109].
Президента Рональда Рейгана справедливо вважали
«великим комунікатором». Як колишній актор, він добре
знав, як працюють ЗМІ, як їх можна використати у
своїх цілях, як побудувати свій виступ, щоб покращити
імідж. Виступи Р. Рейгана по радіо та телебаченню
перед «живою» аудиторією мали великий успіх. Однак
йому менше вдавалися непідготовлені виступи. Він
не любив прес–конференцій, під час яких інколи
невірно розумів запитання журналістів та припускався
помилок, даючи відповіді. Проте він компенсував свої
помилки, намагаючись бути привітним, неформальним у
спілкуванні з журналістами.
Стосовно іміджу Барака Обами, зауважимо, що
його зовнішність тут зіграла виняткову роль. Проте
його вербальний імідж є вагомою складовою, його
промови апелюють до емоцій американців, які
називали Б. Обаму «найнатхненнішим оратором свого
покоління». Вербальний іміджу Барака Обами тісно
пов’язаний з контекстним та візуальним. Б. Обама
є першим політиком у США, чиї висловлювання
стали візуалізувати не лише у рекламних роликах, а й
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друкувати на футболках, призначених для громадян.
Крім того, вагому роль відіграють ЗМІ, особливо,
Інтернет (соціальні мережі), який став ефективним
інструментом як виборчих кампаній, так і створення
позитивного іміджу політика.
Розглядаючи вербальні виміри іміджів українських
провідних політиків, спочатку зауважимо, що в
українській політиці й досі домінують «вихованці
радянської системи». Західні експерти зазначають, що
їхня риторика у спілкуванні як із владними західними
колами, так і з українцями, не суттєво змінилась за
останні двадцять років, і на сьогодні їм здебільшого не
вірять. За словами Т. Кузьо «Петра Порошенка вважають
звичайним олігархом, якому бракує політичної волі
боротися з корупцією. Українцям має бути прикро, що
П. Порошенко став другим лідером революції, який
не зумів виконати вимоги Майдану. Ю. Тимошенко
улещувала останніх чотирьох президентів США, але
так і не змогла змінити їхнього ставлення до себе. Її
продовжують сприймати як політичного «хамелеона»,
чиї погляди і союзники змінюються з кожним поривом
вітру. Насторожено сприймають її популістську
риторику. Не схвалили трюк під час Національного
молитовного сніданку, де вона переслідувала президента
Д. Трампа» [8].
Проте П. Порошенко, В. Бойко і Ю. Тимошенко
залишаються найпопулярнішими кандидатами на
гіпотетичних президентських виборах в Україні. На
заході політологи здивовані, що після Євромайдану з
активного громадянського суспільства не прийшли нові
політики, які готові змагатися за найвищі посади на
парламентських і президентських виборах. Однак в цій
статті ми говоримо про більш вузькі речі – сприйняття
іміджів вітчизняних політиків, їх промов за кордоном.
Отже, що стосується ефективності вербальних
іміджів українських політиків, то українські громадяни,
як правило, визнають гарними ораторами, харизма
тичними політиками П. Порошенка, Ю. Тимошенко,
А. Герман, В. Ющенка, В. Чорновола, О. Ляшка, В. Ра
біновича, В. Парасюка, В. Гройсмана, О. Тягнибока,
М. Саакашвілі та ін.
Підтверджують
й
доповнюють
цей
список
експерти, які спільно із професійним спікером
Ю. Борисовим презентували у 2016 р. спецпроект про
найкращих ораторів України часів Незалежності. Цей
список доповнюється такими політичними діячами,
як Л. Кучма, Л. Кравчук, О. Мороз, Н. Шуфрич,
О. Скрипка та ін. Як зазначено, найголовнішим
критерієм, за яким визначали гарних ораторів, було
вміння переконувати цільову аудиторію у своїй власній
позиції. Тому відеовиступи українських політиків
початку 1990–х були наповнені ентузіазмом, емоціями,
чим вони й намагалися завоювати прихильників [9].
Розглядаючи в контексті статті особистості перших
осіб держави, слід відзначити те, що специфіка періоду
їх президентства своєрідно накладалася на особливості
їх рис. Так, на початку 1990–х рр., і тепер науковці
критично висловлювалися на адресу Л. Кравчука. Дехто
з опонентів вважає його некомпетентним у питаннях
управління державою. Зокрема, в одному з випусків
«Дзеркала тижня» були такі оцінки його діяльності:
«Він і на президентській посаді залишався насамперед
ідеологом, для нього найголовніше було створити
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атрибутику держави, і він чудово почувався серед цієї
атрибутики» [10]. Заради справедливості зазначимо,
що він був першим українським Президентом,
відповідно, перед ним постали складні завдання. Тому
він намагався просувати інформацію, що Україна є
незалежною державою, яка має бажання для інтеграції у
європейський простір. Л. Кравчук саме тому переймався
«ідеологічними питаннями», які є важливими щодо
реалізації стратегій державотворення.
Розглядаючи
вербальний
імідж
Л.
Кучми,
зауважимо, що громадяни його сприймали як не яскраву
особистість, не публічного політика, а переважно
як господарника і борця із корупцією, який обіцяв
відновити зв’язки з Росією, підняти економіку, дати
людям роботу і пристойну зарплату. Ці обіцянки звучали
постійно, але на практиці не були реалізовані. Його
промови були неемоційними, млявими, екс–президент
досить мало з’являвся на екранах телебачення. Тому
ми не віднесли б його до політиків із саме ефективним
вербальним іміджем.
Третій президент України В. Ющенко прийшов
на хвилі заперечення діяльності Кучми і його методів
управління, запозичених у кремлівського «вчителя».
Масова свідомість очікувала змін, і В. Ющенко
«приміряв» на себе імідж опозиціонера. І в такому
вигляді проголосив, що на зміну злочинній владі йде
представник опозиції, яка виключно інша на відміну
від попередньої злочинної влади. Як засвідчили
події 2004 р., ідея опозиційності була вдало обрана
В. Ющенком. Проте ця роль була вдаваною. Адже, якщо
пригадати, він роками не хотів долучитись до власне
опозиції. Називав Л. Кучму «батьком», з яким він,
будучи прем’єром, у лютому 2001 р. підписував листа
проти тих, хто піднявся на акцію «Україна без Кучми»,
і таврував опозиціонерів «фашистами» [11]. В. Ющенко
виступав змістовно і вільно, що було рідкістю в
пострадянських країнах, але імідж реформатора,
палкі промови не відповідали реальній діяльності,
що відобразилось на його рейтингах, які швидко
понизились після перемоги на президентських виборах.
Аналізуючи вербальний імідж В. Януковича,
звернемо увагу на те, що йому знадобилася вже нові
ідея, умови для старту й новий імідж. «Іншість»
В. Януковича вимальовувалася як особлива відмінність
білоблакитних, схильних до «наведення порядку», до
«стабілізації». В. Януковича не був хорошим оратором,
тому виборча кампанія вибудовувалась так, що йому
ніби ніколи було виступати перед громадянами, він
працює (часто на відеороликах був у кабінеті з ручкою
в руках за паперами). У виступах часто експлуатувалась
ідея патріотизму, як і у Кравчука, Кучми, так і
Ющенка. Але проголошені ним патріотичні гасела не
реалізувались на практиці.
Імідж Президента Петра Порошенка формувався,
базуючись на уявленнях громадян, що він є сильною
людиною, патріотом, здатним об’єднати країну і вивести
її з глибокої кризи. У 2014 р. в Україні сформувався
запит на нового політика «цивілізованого» західного
зразка. Таким очікуванням і відповідав вербальний
імідж П. Порошенка. Цікаво, що у політичних
комунікаціях П. Порошенка з початку президентства
відстежуються ходи, напрацьовані командою Б. Обами.
Екс–президент США Барак Обама ще з початку своєї
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першої виборчої кампанії 2008 р. зробив ставку на
нові технології та відкритість. Він першим з політиків
світового рівня почав використовувати соціальні мережі
як повноцінний канал взаємодії з виборцями. Вірусний
контент, відео–блоги і пояснювальні звернення до
громадян США, жарти і самоіронія – усе це складові
«бренду» Б. Обами. Проте головним секретом його
успіху були щирість і людяність. Біографія Обами
на його інтернет–сторінках – «Тато, чоловік і 44–й
президент Сполучених Штатів», а милі фото з малюками
чи великоднім кроликом змушували виборців плакати
від розчулення» [12].
Команда П. Порошенка активно використовувала
можливості соціальних мереж, Youtube–канал (для
повідомлень з важливих питань і просто «життєві»
відео, зворушливі сімейні привітання і флешмоби).
Імідж діючого Президента П. Порошенка був
побудований досить вдало, всі актуальні соціальні
прагнення вербалізовано у слогані президентської
політичної кампанії 2015 р. «Жити по–новому».
Можна припустити, що саме доречний слоган до
певної міри сприяв перемозі Петра Порошенка у
першому турі. Ситуація, за якої президентом було
обрано П. Порошенка, відзначалася надмірним
соціально–політичним і військовим напруженням.
Це вплинуло і вербальний імідж П. Порошенка.
Він, насамперед, позиціонує себе як президент всієї
України (комунікативна роль «лідер–який–єднає»,
100% – у всіх публічних виступах), котрий готовий йти
на розумні компроміси заради досягнення злагоди й
відновлення взаєморозуміння в державі (комунікативна
роль
«Миротворець»
–
36,4%,
комунікативна
роль «Патріот» – 63,6%). Утім політик рішучо
відстоює ключові для держави і суспільства позиції
(комунікативна роль «Рішучий» – 81,8%) [12].
Такі позиції Президента посилюються стратегіями
апелювання до базових потреб, окреслення плану
майбутніх змін, перерахування досягнень, взяття на
себе відповідальності. Президент у промовах часто
говорить про реформи. Спічрайтинг на початку
президентської кампанії П. Порошенка зводився до
його обіцянок зберегти і зміцнити єдність України,
забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну
безпеку. Крім того, він підкреслює, що проводить
мирний діалог навіть з тими, хто дотримується інших
поглядів щодо майбутнього держави, підтримує
процеси децентралізації влади з гарантуванням вільного
використання російської мови на сході України.
П. Порошенко стверджував, що «будь–який агресор на
кордоні України має згадати Євангельську мудрість:
хто з мечем прийде, той від меча і загине! Громадяни
України не зможуть відчувати блага миру та безпеки,
доки ми не врегулюємо наші відносини з Росією. Ні
з ким не може бути компромісу в питаннях Криму,
європейського вибору і державного устрою. А все інше
повинно обговорюватися і вирішуватися за столом
переговорів» [13].
Відчуттю згуртованості сприяло те, що інавгура
ційна промова була виголошена двома мовами:
українською та російською, при цьому російськомовна
частина не повторювала змісту україномовної, не була
перекладом. Таким чином, Президент бажав досягти
«кращого майбутнього» не стільки різкими змінами і
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докорінними реформами, скільки переформатуванням
свідомості українців, ціннісним єднанням нації під
керівництвом компетентного лідера.
Цікаво, що П. Порошенко додає до своїх промов
щось на зразок аутотренінгу, експліцитно стверджуючи,
що все буде добре (роль «Оптиміст»). Певно, імідж
Президента, котрий вербалізує тези, про те, що «ми
здатні подолати кризу, у нас все вийде, ми маємо
позитивні результати», відповідає вимогам часу.
П. Порошенко підкреслює, що український народ є
згуртованим та сильним. Упевнений, що разом ми
подолаємо труднощі у розбудові нашої держави. Ми
обов’язково переможемо та досягнемо успіху. Бажаю
усім миру, злагоди й добробуту. Слава Україні! [14];
Впевнений, все у нас вийде. Впевнений – все буде
добре, дорогі співвітчизники! [15].
Отже, П. Порошенко вірно обрав імідж «лідера–
який–єднає». Центром його об’єднавчих зусиль стала
українська ідентичність, національна ідея, спільність
у прагненні кращого майбутнього, готовність спільно
творити це майбутнє, незважаючи на протиріччя у
певних питаннях. П. Порошенка називають також
керівником–оптимістом, який здатний поєднати заклики
до єднання із рішучим відстоюванням суспільно
важливих позицій та вмінням управляти державою. Як
відзначають експерти, спічрайтинг Петра Порошенка
побудований досить оптимально, позитивною є
інформаційна стратегія його команди. У президента
вдалий інформаційний супровід, хороші спічрайтери.
Його промови на високому рівні, він вільно володіє
ангійською мовою. Проте, обираючи Порошенка, від
нього очікували повернення миру, тому він мінімально
говорить про війну, а більше про прагнення до миру
і стабільності. Намагається відповідати вимогам
суспільства навіть у контексті необхідних дій. Зрозуміло,
що дорогою до миру є перемога у війні.
Як зазначають аналітики, Петро Порошенко
все більше нагадує «пізнього» Горбачова, якого
палко підтримували на Заході і від якого втомились
громадяни СРСР. Порошенко своєю освіченістю,
гарними манерами, красномовністю, емоційністю,
безпосередніми та щирими проявами людяності
викликає симпатію за кордоном та ще у певної
частини українців. Однак за гарними, полум’яними
промовами люди не бачать мало конкретних результатів
та позитивних змін. Тому спостерігається падіння
підтримки П. Порошенка населенням, що схоже на
ситуацію із попередніми президентами. І хоча рейтинг
чинного Президента й досі високий серед українських
політиків, але немає гарантій того, що він завершить
свій політичний шлях вдало.
Якщо аналізувати останні промови Президента
Порошенка, то можна бачити створення нового іміджу
«сильного Порошенка». Причому саме сильного,
жорсткого та ініціативного в перемовинах із Заходом,
а не їхньої маріонетки. Це можна пояснити страхом
втратити владу, адже багато обіцянок залишились
невиконаними. Це припущення підтверджує і видання
Die Welt: «25–го травня 2014 р. українці голосували
за Порошенка, як за сильну особистість. За того, хто
може за короткий термін часу розв’язати всі проблеми.
Порошенко одразу після виборів обіцяв, що, так звана,
антитерористична
операція
проти
проросійських
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сепаратистів триватиме протягом декількох годин, може,
кількох днів. З тих пір антитерористична операція стала
синонімом війни і триває до нині» [16].
Газета Die Welt впевнена, що різке зниження
популярності президента з 54,7% тих громадян,
хто проголосував, до нинішніх 15% є результатом
непослідовних дій і невиконаних обіцянок. Крім
непроданою корпорації «Рошен» і не зупиненого АТО,
у П. Порошенка з’явилися нові проблеми, а саме:
конфлікти радикальних націоналістів по всій Україні з
місцевою мафією і силовими структурами.
Отже, вербальний компонент іміджу політика є
вагомим як у виборчій кампанії, так і в політичний
діяльності загалом. Масова свідомість є сприйнятливою
для вірно побудованих мовних конструкцій, обіцянок
політиків особливо в умовах глибокої суспільно–полі
тичної кризи. Українські виборці постійно демонст
рують як досить високий рівень довіри до промов
політиків, так й швидкий спад підтримки політичних
діячів після їх перемоги. Діючий Президент П. Поро
шенко демонструє високий рівень мовної компетенції,
ораторське мистецтво. Проте йому бракує більшої
відкритості у комунікації з громадянами, швидкої
вербальної реакції на різні події та звинувачення
опонентів на свій бік. Сьогодні вербальний імідж
П. Порошенка виступає певним взірцем і планкою для
наступних президентів, що є позитивним для розвитку
політичного лідерства в Україні.
Подальших наукових розробок потребує питання
розвитку спічрайтингу та підготовки спічрайтерів, що
актуально для України, яка реалізує євроінтеграційну
стратегію.
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Феномен популізму
в сучасному політичному просторі
Аналізується дискурс поняття популізм. Прослідковується розвиток
феномену популізму з моменту активізації його наукового дослідження у
другій половині ХХ ст. Розкривається його сутність, основні характеристики,
зокрема, позиціювання та протиставлення народу, моральний аспект
особистості. Досліджуються його прояви в сучасній демократичній політиці.
Ключові слова: популізм, політика, безпосередня демократія, народ,
політичний стиль, політичний рух.

Що Ви відчуваєте, коли чуєте слово «популізм»?
Десять років тому це явище викликало стомлену
посмішку через незграбні промови політиків, проплачені
акції, гречку в подарунок та безліч інших утопічних
обіцянок. Зараз негативізм асоціацій перейшов на
новий рівень: війна, втрата територій, злидні, інфляція,
масова міграція, зростання злочинності, антинародні
закони, корупція у вищих ешелонах влади. Все це є
результатом бездіяльності судової гілки, контролюючих
інститутів та й державного апарату, як такого. Саме
тому, на нашу думку, найактуальнішим питанням в
практичній політичній площині, є популізм. І, хоча,
в повсякденному житті цей термін має переважно
негативне значення – варто зазначити, що ця модель
політичного функціонування, як така, є реально
життєздатнішою серед усіх демократичних форм
взаємодії влади з громадянами. Парадоксально, але
можливо так відбувається саме через те, що такий стан
речей влаштовує обидві сторони: еліти це влаштовує
через контрольованість ситуації, а маси – через те, що
чують те що хочуть почути.
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Популізм, в своєму намаганні безпосереднього
представництва є утопічним, що робить його дієвим
інструментом постійного вдосконалення взаємозв’язку
уряду й «народу». Звичайно ж, ризик появи автори
таризму в результаті виходу на сцену харизматичного
популіста–демагога дуже великий, але «вовків
боятися – в ліс не ходити» – і народ емоційно підтримує
нового вождя. Цікаву думку з приводу популізму
висловив по «Latvijas radio» професор Латвійського
університету, історик Х. Туманс: «Само по собі це
не добре і не погано. Так само як ніж: їм можна і
ковбасу нарізати, і людину вбити. Те ж і з популізмом:
він може бути дуже деструктивним, руйнівним, але
може бути і конструктивним» [1]. На жаль, в реаліях
сьогодення це явище має виключно негативний зміст
та позиціонується, як деструктивне. Чому саме так
відбувається будемо намагатись дізнатись через
детальний та ретроспективний аналіз явища «популізм».
Безумовно, політичні реалії, як і будь–які інші, не
можна висвітлювати в чорно–білих тонах, саме тому
мета статті полягає у розкритті змісту феномену
популізму у другій половині ХХ ст. – моменту
активізації його детального вивчення в наукових колах
та з’ясування його ролі в сучасному демократичному
суспільстві. Велика кількість різних підходів та
постійний дискурс над цією тематикою вже понад
70 років поспіль яскраво свідчить про актуальність
проблематики.
Проблематику популізму активно стали вивчати з
середини ХХ ст. В західній Європі найбільш ґрунтов
ними з цього питання є роботи Ч. Постела, М. Канован,
Б. Ардіті, Д. Аджемоглу, Дж. А. Робінсона, К. Мюдде,
М. Фрідена, Р. Панковського, Р. Хофстадтера, П. Віля.
Серед українських дослідників популізму слід зазначити
дослідження Н. Баранова, Б. Коваля, С. Семенова,
І. Шокіної, С. Шульговского. Також значний вклад
в усвідомлення цієї проблеми зробили Д. Видріна,
І. Побочий, С. Мигаля, Т. Радя, І. Кіянка, Б. Кіршенблат,
Д. Семенова, О. Ярош, О. Лещенко та В. Литвин.
Поняття популізм пройшло не довгий, але наси
чений шлях еволюційних перетворень. Пропустимо
історію популістів Стародавнього Риму й лобіювання
власних інтересів американськими фермерами та
звернемось відразу до кола наукового дискурсу з цього
питання. До речі, це демократичне явище (грецьк.
«demos» синонімічне лат. «populous»), котре прагне
безпосереднього волевиявлення народу. Активізація
процесу дослідження популізму припала на другу
половину ХХ ст. Довгий час вчені не могли дійти
консенсусу щодо спільного розуміння цього поняття. Ще
сорок років тому авторитетна іспанська енциклопедія
«Sopena» характеризувала популізм, як «політичну
доктрину, яка відстоюється Народною партією США»,
а популістів відносить до прихильників подібних
партій і поглядів, називаючи серед них італійських
фашистів і російських комуністів [2, c. 3402]. Тоді
як в Американській енциклопедії термін «популізм»
зовсім був відсутній. Проте саму «Народну партію»
вона визначала, як «політичну партію, яка почала
існувати в роки максимальних заворушень в сільському
господарстві США» [3, c. 291].
Якщо детально досліджувати, як зміцнювалось
поняття популізму на полі політичного аналізу, то
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краще за все в цьому допоможе праця Дж. Іонеску
та Е. Геллнера, де вони ставлять питання про те, чи
зводити популізм до якогось одного поняття [4, c. 38].
Деякі дослідники дають найвищу оцінку цій праці
та називають її «вичерпним зібранням думок про
популізм» [5, c. 15].
Якщо ж звернутись до змісту, який пересічний
громадянин вкладає в цей термін, то зрозуміємо, що
теоретично для пострадянських країн ця риторика дуже
близька. Наприклад, видатний американський дослідник
Нюгент в своїй роботі «Толерантні популісти» («The
Tolerant Populists») доволі конкретно зазначив: «щирий
народ – це ті, хто трудиться в селі і в місті» [6, с. 233].
По цей бік Атлантики наприкінці шістдесятих
наголос більш робили на проблемі особистості. «У
центрі популістської ідеології, – писав англійський
дослідник Д. Макрей, – не економіка, не політика,
навіть, не громада. Її ядро – особистість, в першу
чергу її моральний аспект» [4, с. 159]. Це зауваження
справедливо для популістського світогляду, згідно
з яким головним завданням суспільства – його
економічної і соціальної політики – має бути щастя
пересічної людини, її матеріальний добробут і духовна
гармонія, що характерно також для марксизму, частково
лібералізму. Але якщо марксизм припускає домагатися
цього за допомогою революційних перетворень,
лібералізм – виходячи з концепції приватної власності,
то популізм сподівається на можливість реалізації такої
гармонії завдяки радикальним, але не насильницьким,
реформам в суспільстві.
Популізму не притаманна романтична інтерпретація
ідеалу природної людини з її ескапізмом і
протиставленням сильної особистості, героя – сірому
натовпу. Популістський особистісний ідеал харчується
не ідеалізацією відходу від суспільства, «життя в лісі»
по Г. Торо, а уявленнями про демократичну форму
громадської діяльності як вищої сфери самореалізації
особистості.
Одним з найцікавіших аспектів популізму, який
вдалось відстежити – це постійне протиставлення
«народу» комусь. Заради збереження ненасильницького
вектору опонентом «народу» виступає «інший» (від.
англ. «аnother»). Збирально–узагальнюючий образ
«іншого» може включати в себе як іммігрантів,
економічних
біженців,
окремих
представників
власної влади, так і всю політичну еліту чи верхівку
фінансового світу. Можна сказати, що «народ»
визначається через заперечення – чим він не є. І цей
«інший» є стартовим індикатором. Теорія соціальної
ідентичності пояснює: для того, щоб створити власну
ідентичність, потрібно заздалегідь зв’язати себе з якоюсь
однією групою і відмежуватись від іншої [7, с. 57].
Ідентичність завжди посилюється, якщо наголошуєш на
позитивності своєї групи та зауважуєш на негативних
властивостях чужої – що якраз часто призводить до
дискримінації та конфліктів [8]. У 1960–і рр. П. Уорслі
чітко підкреслював, що виникненню популізму сприяє
конфлікт між суспільством («народом») і зовнішнім
світом («іншим») [9, с. 47]. М. Кенован відзначає, що
«поняття «народу», – на відміну від зборів індивідів
або груп, – одна з тих ідей колективного розуму,
яка має сенс тільки в протиставленні чомусь, що не
народ» [10, с. 59]. Таке явище А. Найт елегантно
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назвав «дихотомійністю народу» [11, с. 229]. Також і
Ф. Паніцца зауважував, що «популізм тримається не
тільки на почутті внутрішньої спорідненості, а й на
зовнішніх завданнях – на уявній загрозі з боку чужих, у
відштовхуванні від яких і формується ідентичність» [12,
с. 17].
Розмежування між «народом» та «іншими» саме
виглядає як рессентімент. Рессентіментом називають
інстанцію фрустрації мас, «обдурені очікування»;
популісти діють в області, «де люди самі не знають,
як назвати те, чого їм не вистачає» [12, с. 10]. Метою
такого рессентімента часто стає культурне розмаїття:
праві популісти пускають стріли проти іммігрантів
або тих меншин, які, як вважається, користуються
незаслуженими перевагами, а ліві популісти викривають
міжнародні корпорації і взагалі капіталістичну
модель. Рессентімент зазвичай шукає ворога і вимагає
відшкодування збитку, він грає дуже важливу роль в
первісній мобілізації популістських рухів [13, с. 131].
Всупереч американській традиції слабкої цент
ральної влади популісти висунули ідею сильної держави,
що діє в інтересах трудящого народу і, що особливо
важливо, під його безпосереднім контролем. Дж. Хікс
писав: «Популістська філософія в кінцевому рахунку
зводиться до двох основних положень: по–перше –
уряд повинен стримувати егоїстичні інтереси тих, хто
отримує вигоду за рахунок бідних і нужденних; по–
друге – народ, а не плутократи повинні контролювати
уряд» [14, с. 284].
Відомий американський історик Р. Хофстедтер, хоча
й був одним з найбільш суворих критиків популізму
свого часу, проте визнавав загальну підтримку
громадянами поглядів на роль держави. «Популізм, –
писав він, – був у США першим значним політичним
рухом, який наполягав на відповідальності держави за
загальний добробут» [15, с. 57].
Позитивним моментом популізму є намагання
поліпшення бюрократичних проблем, котрі притаманні
представницькій формі демократії. «Популізм, –
писав на противагу позиції Дж. Хікса американський
дослідник Е. Голдмен, – розробив механізм прямої
демократії – прямі вибори в сенат;ініціативи, що
дають виборцям право законодавства через голови
представників; референдум, що забезпечує право вето на
дії законодавчих органів» [16, с. 40].
Також і сучасні соціальні рухи, незалежно від
їх цілей, концентруються навколо проблематики
демократичної участі. Погляди і настрій прихильників
цих рухів досить точно виражений одним з ідеологів
екологістів Б. Стоуксом ще тридцять п’ять років тому
в книзі «Самопоміч: локальне вирішення глобальних
проблем»: «Настав час, коли окремі люди і громади
повинні домогтися більшої влади над своїм життям.
Шлях – створення громадянами на місцевому рівні
паралельної системи, яка стане альтернативою як
великим бюрократичним організаціям, так і великому
бізнесу» [17, с. 83].
Щодо практичної площини, то можна виокремити
загально розповсюджені методи до яких звертаються
популісти: використання рис буденної свідомості
мас: спрощеність уявлень про суспільне життя,
безпосередність сприйняття, максималізм, тяга до
сильної особистості; спроби підлаштуватись під
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вимоги народу; апеляція до простоти і зрозумілості
пропонованих заходів, пріоритет простих рішень
складних проблем; спекуляція на вірі людей у швидкі і
легкі шляхи виходу з кризи; переорієнтація гніву і образ
людей на діючі інститути влади і еліти; прихильність
до індивідуальної свободи і моралі на противагу
колективної думки і згоди; використання податливості
великих людських мас на примітивні гучні гасла; гра на
«очікуваннях» народу; прямий контакт між лідерами і
масами без посередництва політичних інститутів; виступ
від імені простої людини; використання невирішеність
самих злободенних на даний момент проблем, щоб
завжди бути у фарватері більшості; маніпулювання
громадською думкою.
На одній з перших масштабних всесвітніх конфе
ренцій, присвячених феномену популізму, що проходила
в 1969 році в Лондонській школі економіки, учасники
відзначили, що суть настільки часто згадуваного
явища залишається невловимою: «...ніхто не уявляє
собі в точності, що це таке ... його зміст вислизає,
не піддається визначенню» [4, с. 1]. На конференції
виділили шість основних питань, розкриття яких
дозволить прийти до висновку, що таке популізм:
єдине явище, незважаючи на множинність його втілень,
або просто термін, який неправильно вживається
в абсолютно різнорідних контекстах. На їх думку,
популізм є, по–перше, ідеологією, або рухом, або
тим і іншим. По–друге, популізм – це тип мислення,
що постійно відроджується в різних історичних і
географічних умовах в результаті виникнення особливої
соціальної ситуації, при якій проміжні соціальні
чинники або відсутні, або занадто слабкі. По–третє,
популізм можна визначити в термінах політичної
психології, він насичений відчуттям, що проти народу
наполегливо і цілеспрямовано плететься мережа явних
і таємних змов. По–четверте, головною настановою
популізму є підозрілість щодо невідомих зовнішніх
сил: колоніального гноблення, банкірів, іноземних
капіталістів і т.д. Популізм як такий характеризується
специфічним негативізмом – він завжди «анти»:
антикапіталістичний, антиурбаністичний, антисемітсь
кий, просякнутий ксенофобією. По–п’яте, народ, який
обожнюють популісти, неодмінно слабкий і нещасний,
причому обов’язково через те, що йому зітхнути не
дають змовники. Встановлено, що народ найчастіше
ототожнюється з селянством, найбільш знедоленим
класом. По–шосте, популізм веде або до націоналізму,
або до соціалізму. Третій шлях, як це відбувалось у
Східній Європі, призводить до «ґрунтівства» [4, с. 3].
Суть популізму, як зазначав Д. Макрей, полягає
в романтичному примітивізмі, внаслідок чого він є
внутрішньо аполітичним, не здатним до створення
власної стійкої партії, функціонуючи незалежно від
мінливості масового руху. Популізм не зупиняється на
демократії, а прагне до одностайності, він приносить
свободу, що їм захищається, в жертву моральної єдності.
Він вимагає від держави здійснення «реставрації», проте
державі і бюрократії не довіряє і вважає за краще їм
громадські та особисті чесноти. Примітивізм неминуче
має певний відтінок антиінтелектуалізму [18, с. 162].
Заперечуючи поширену думку про «прогресивність»
популізму як такого, Д. Макрей називає цю ідеологію
«убогим, хоч і впливовим типом мислення» [18, с. 163].
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Виходячи з цього, можна сказати, що популізм – кризове
явище, котре базується на бажанні справедливості у
населення.
Звернемось до проявів популізму у східній частині
Європи. Російське народництво цілком відповідає
визначенню популізму як політичного руху, який
відстоює інтереси широких мас. Так, популістами були
такі шановані в Росії і Європі люди, народники, як
П. Лавров і М. Михайловський. Народництво виникало
у досить обмеженому освіченому прошарку російського
суспільства і не було зрозумілим широкому загалу.
Зазнавши поразки в політичній боротьбі, народництво
відродилося з часом в ідеології і практиці партії есерів.
Історичним проявом популізму на теренах України
також можна вважати рух «народництва», яскравими
представниками якого були Я. Степанович, Л. Дейч,
В. Дебагорій–Мокрієвич, В. Засулич, Я. Стефанович,
А. Желябов, М. Кибальчич, П. Грабовський, М. Коцю
бинський. Але успіх він мав достатньо сумнівний,
адже не тільки міщани сприймали народництво як нову
аристократичну дворянсько–студентську гру–забавку,
а й саме селянство бачила його тільки як недоречні
загравання.
Практичний вираз популізму все ж таки отримав
підтримку, таку бажану «народниками», але вже під
патронатом більшовицької партії. Такі популістські гасла
як «Мир – народам!» і «Земля – селянам!» згуртували
навколо більшовиків багатомільйонні народні маси. Їх
реалізація зіграла вирішальну роль в боротьбі за владу.
Торкаючись країн, що були республіками колиш
нього СРСР, ми маємо справу з політичним популізмом,
який одночасно може розглядатися як ідеологія, як
соціальний рух, «як свого роду відроджена само
свідомість, що виникла з різних історичних і геогра
фічних контекстів як результат особливої суспільної
ситуації», і як специфічна політична психологія [10].
Щодо сьогочасних реалій популізму на українсь
кому політичному просторі, то можна сказати,
що це гібрид двох типів, які пропонує розрізняти
російський дослідник В. Заславський. В залежності
від ставлення до форми власності він виокремлює
«державний популізм» і «ринковий популізм», які
існують в суспільствах, котрі базуються на командно–
адміністративному та ринковому типах соціальної
координації [19, с. 125]. Перехід з однієї форми в
іншу, виражений у процесі євроінтеграції, на жаль, на
практиці є найяскравішим прикладом популізму.
Аналізуючи поточний процес законотворення та
боротьби за владу, до основних принципів популізму
можна віднести: розвиток демократії; боротьба проти
панування монополістичного капіталу; об’єднання на
міжрасовій основі; народ як головна соціальна цінність;
створення сильної держави, що діє в інтересах і під
контролем народу; головне завдання держави – щастя
пересічної людини, його матеріальний добробут і
духовна гармонія; стурбованість екологічними пробле
мами; особистісна самореалізація пересічного грома
дянина у громадській діяльності; заперечення насиль
ницьких способів вирішення соціальних проблем та ін.
Популізм не тільки утопічне, а й парадоксальне
явище. Базуючись не стільки на раціональних, скільки
на емоційних підвалинах, перш за все – відчуття
непокараної злочинності та несправедливості, воно чітко
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визначає мету та цілі, але не інструментарій. Саме цей
аспект є основою негативного сприйняття. Популіст,
внутрішньо усвідомлює, що діє у об’єктивно вірному
напрямку, але переслідує, насамперед,власні інтереси
(перемога у виборах, ліквідація конкурента, створення
позитивного іміджу і т.п.). Тоді як, прогнозування
кінцевого результату та потрібних для цього ресурсів не
відбувається.
Беручи до уваги ступінь дослідженості проблеми,
архітектоніка статей з феномену популізму ще досить
довго має бути за форматом І. Канта – закінчуватись
визначенням, а не розпочинатись їм. Отже, надавши
достатньо ґрунтовну характеристику цьому феномену,
доцільно буде остаточно визначитись з його інтерпре
тацією.
Приємною несподіванкою виявилось, що найповніше
визначення, котре характеризує популізм, чекає нас
на сторінках «Політологічного енциклопедичного
словника»: «Популізм (від лат. populis – народ) – тип
політичної свідомості або політична діяльність, яка має
за мету забезпечити широку політику в масах ціною
демагогії та необґрунтованих обіцянок. Характерна
особливість популізму – безпосередній контакт між
лідерами, які мають здібності впливати на розум і
волю людей та мас. Популізм – це комплекс політичної
реакції людини (мас) на систематичне ігнорування
їхніх інтересів та потреб з боку еліти. У політичному
житті суспільства він проявляється в формі акцій
громадянської непокори, різних кампаній, походів
на знак протесту проти влади. У сучасних умовах
термін «популізм» застосовується для визначення
набору тактичних засобів і технологій, що апелюють
до свідомості мас використати такі риси суспільної
свідомості, як спрощений погляд на суспільно–
політичне життя, максималізм та прагнення знайти
швидкі відповіді на складні питання» [20, с. 546].
На наш погляд, самою руйнівною властивістю
популізму є його намагання все спрощувати. «Апелю
вання до «простих, швидких рішень» суперечить
об’єктивній тенденції до ускладнення змісту та підси
лення динамічності сучасних політичних процесів,
а відповідно і виникнення все більш складних,
масштабних завдань перед суспільством», – зауважує
на логічній невідповідності доктор політичних наук
О. Новакова [21, с. 36–42].
Висновки. Отже, підсумовуючи попередній матеріал
доходимо висновку, що популізм – це: політична
діяльність, заснована на маніпулюванні популярними
в народі цінностями та очікуваннями; історично
сформований перехідний тип політичної свідомості;
термін, використовуваний для позначення різних
соціально–політичних рухів та ідеологій, в основі
яких лежить апеляція до широких народних мас.
Проаналізувавши сутність популізму, можна побачити
його в двох формах – як політичний рух, та як
політичний стиль. Слід зазначити, що як рух – він
програмно дуже близький до інших політичних доктрин,
зокрема соціалізму та лібералізму. На користь цієї
думки можна навести теоретичні настанови популізму,
по–перше,завданням суспільства – його економічної
і соціальної політики – має бути щастя пересічної
людини, її матеріальний добробут і духовна гармонія,
по–друге, проблема ідентичності, протиставлення
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«народ – «інші», по–третє ідея сильної влади. Мабуть,
проблема відмінності полягає в реалізації програмних
позицій, тобто яким чином ці раціональні гасла будуть
втілювати в реальність? Для популістів втілення
пов’язане з емоційними складовими, для них не
важливий механізм реалізації гасел, необхідно пообіцяти
народу, що «все буде добре», і цього вистачить.
Суттєва відмінність між сенсом, який вкладався
в цей термін сімдесят років тому і зараз свідчить
про активну експлуатацію розмежування «народу»
та «інших». Отримання негативного забарвлення є
результатом безлічі невиконаних передвиборчих програм
та стратегій розвитку. На жаль, популізм, як стиль,
характерний для будь–якої політичної доктрини, що
сьогодні спостерігається в сучасній Україні. Маємо
політичну ситуацію невідповідності між словами
та діями, між обіцянками та їх реалізацією, що є
основним фактором зниження рівня довіри народу.
Орієнтація виключно на отримання певної кількості
голосів на виборах будь–якими гаслами підриває не
тільки репутацію політиків–популістів, а й укріплює
політичний нігілізм серед населення. Реалізація ж
політики на практиці відбувається з оглядом на власні
інтереси та пасивність електорату у контролі діяльності
влади.
Але ми не можемо не сказати і про наявність
суттєвої позитивної риси популізму. Це об’єктивність.
Якщо
народ
загалом
підтримує
популістичну
пропозицію – значить вона є актуальною, значущою
та необхідною. Це консолідує прагнення громадян
у спільному, можливо утопічному, але все ж таки
позитивному, напрямку.
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The phenomenon of populism in the modern political space
The article analyzes the discourse of the concept of populism. The development
of the phenomenon of populism has been followed since the intensification of its
scientific research in the second half of the twentieth century. It reveals its essence,
the main characteristics, in particular, the positioning and opposition of the people,
the moral aspect of the individual. Its manifestations in modern democratic politics
are studied.
Keywords: populism, politics, direct democracy, people, political style, political
movement.
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Розвиток громад у контексті становлення
громадянського суспільства
Розглянуто еволюцію науково–практичних підходів до розвитку громад
у соціальному вимірі. З’ясовано вплив концепції «соціального капіталу» на
формування цих підходів та її недоліки. Детально проаналізовано вплив
демократизації (у тому числі політичної та економічної лібералізації),
приватизації, децентралізації та концепції належного урядування на розуміння
суті розвитку громади та його методів. Представлено особливості політки,
спрямованої на розвиток громади в Західній і Центрально–Східній Європі,
Північній Америції.
Ключові
слова:
громадянське
суспільство,
громада,
участь,
демократизація, державне управління.

Громадянське суспільство як сфера вияву само
організаційного потенціалу індивідів має значний
вплив на різноманітні форми співробітництва на різних
рівнях державного управління. Очевидно, що найкраще
потенціал кооперації зусиль громадян найкраще
проявляється на низовому рівні – рівні громад. У
даній статті буде проаналізовано еволюція наукового
осмислення проблеми розвитку громад, чинники, що
мали вирішальний вплив на цей процес та досвід країн
Європи та Північної Америки.
Пошук нової парадигми місцевого розвиту розпочав
ся ще у 1970–х і значно активізувався в 1980–х роках,
коли у центрі уваги опинилася «нова економічна
модель», що на перше місце ставила вільний ринок.
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Прихильники нового підходу вважали, що в основі
розвитку має бути громада, яка активно використовує
внутрішні ресурси для задоволення потреб своїх
членів, і держава, що створює умови для ринкової
конкуренції. Він мав чітко виражений соціальний вимір,
хоча його основними ідеологами були економісти.
Вони вважали, що економічний розвиток базується
на накопиченні капіталу завдяки збільшенню частки
національних заощаджень, а не міжнародних позик,
та їх ефективного інвестування у засоби виробництва.
При цьому «капітал» у цій теорії визначався виключно
в економічних поняттях, переважно як фінансові кошти,
інвестовані у розробку нових технологій та покупку
робочої сили, переробку природних ресурсів у товарні
активи. Однак у рамках нової парадигми продуктивні
активи суспільства («капітал») також мали і соціальний
вимір як норми, інститути та організації, що сприяють
довірі та співробітництву між індивідами у громадах
та більш широко – у суспільстві. Спочатку лише
кілька соціологів, зокрема Дж. Коулмен та П. Бурдьє,
вживали поняття «соціальний капітал», який згодом
запозичили такі провідні дослідники економічного
росту як Р. Чамберс [1] та Р. Патнем [12]. Тому вже у
1990–х роках концепція «соціального капіталу» набула
популярності як серед суспільствознавців [11], так і
серед політиків, та активно підтримувалася низкою
міжнародних організацій, що займалися проблемами
розвитку та боротьбою з бідністю [3, р. 104].
Прихильники нового підходу стверджують, що
накопичення соціального капіталу, базованого на нормах
довіри та взаємовигідному обміні, культурі соціальної
солідарності, може зменшити трансакційні затрати,
продукувати суспільні блага, прискорити зміцнення
громадянського суспільства, та дає змогу розглядати
бідних як соціальних акторів і надати їм право діяти від
власного імені. Зокрема стверджувалося, що соціальний
капітал як єдине багатство, яке бідні мають у надлишку,
і єдиний ресурс, яким вони володіють, він сприяє
їх саморозвитку у громадах, покращує соціально–
економічні умови їх життя.
Однак значна популярність та широке застосування
поняття «соціального капіталу» у різних сферах
соціального життя призвело до виникнення низки
серйозних проблем. Насамперед це стосується
відсутності чіткого визначення цього поняття, яке з
різною метою використовується як теоретиками, так
і практиками [4]. По–друге, концепція соціального
капіталу зазвичай використовується для опису і
пояснення практично всього: від мереж, сформованих
бідними, хворими, криміналом до демократії і
державного
управління,
колективної
діяльності,
нематеріальних активів соціальної економіки тощо.
По–третє, активне використання цього поняття дає
можливість акцентувати увагу на окремих аспектах
покращення добробуту громадян, уникаючи відповіді
на більш фундаментальні питання про справедливий
політичний устрій держави та розподіл суспільних
багатств. Іншими словами, такий підхід слугує
демобілізації народних мас, оскільки, роблячи людей
відповідальними за власний розвиток, помилково
передбачає, що вони відповідають за такі проблеми
як бідність, відволікаючи увагу від наявних структур
економічної та соціальної системи. Таким чином,
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акцентуючи увагу на розвитку громадянського
суспільства соціальний капітал ігнорує динаміку,
пов’язану з формальними структурами та інститутами
державної влади. Крім того, місцевий розвиток
будується на базі соціального капіталу передбачає
незначні покращення без зміни існуючих механізмів
розподілу суспільних благ. Іншими словами, владна
еліта зберігає контроль над фінансово–економічним
потенціалом держави, в той час як бідні заохочуються
використовувати власні мізерні ресурс [5].
У більш широкому контексті на становлення підходів
до розвитку громад значний вплив мали такі чинники
як демократизація, приватизація, децентралізація та
концепція належного урядування.
1. Демократизація і супутні їй політична та
економічна лібералізація. Поширення демократії за
останні десятиліття змінило політичне та інституційне
середовище, в якому існує громадянське суспільство.
В одних країнах громадянське суспільство активно
протистоїть відчуженню громадян від політики та
авторитарним тенденціям, відстоюючи впровадження
учасницьких чи демократичних форм політичної
діяльності. В інших – громадянське суспільство,
ослаблене державними репресіями, змушене перебувати
на узбіччі політичного процесу. Загалом громадянське
суспільство є місцем, в якому розвиваються громадянські
цінності та норми демократичного залучення, хоча
більша політична свобода може використовуватися
певними групами для відстоювання власних егоїстичних
інтересів, що може загострити політичний конфлікт
через ослаблення демократичних інститутів та практики.
Економічна лібералізація мала низку суперечливих
наслідків для громадянського суспільства. В деяких
країнах вона обмежила втручання держави в економіку
та сприяла зменшенню рівня корупції, особливо серед
бюрократичних еліт. Водночас окремі групи отримали
кращі позиції для відстоювання власних економічних
інтересів у лібералізованому середовищі. Крім того
відмова від контролю за цінами та інших обмежень
на економічну діяльність часто супроводжується
зростанням неформальної економіки і появою розви
неної мережі груп та об’єднань, що мають за мету
переслідування спільних економічних інтересів. Змен
шення витрат держави на соціальне забезпечення сприяє
поширенню груп самопомочі та розвитку недержавних
об’єднань, що прагнуть полегшити життя та надавати
послуги найбільш незахищеним верствам населення.
Демократизація часто супроводжувалася реформою
старих чи створенням нових, більш демократичних
політичних структур шляхом прийняття нової конс
титуції, передачі органам місцевого самоврядування
більших повноважень (децентралізація), розширення
доступу громадян до процесу прийняття рішень і
забезпечення більшої підзвітності і прозорості органів
публічної влади. Такі зміни сприяють активізації
діяльності організацій громадянського суспільства, їх
залученню до нових видів діяльності, посиленню їх
взаємодії з політиками та чиновниками, включенню
більшої кількості громадян до політики та державних
справ.
2. Приватизація. Швидкий економічний ріст у
країнах Третього світу у 1950–1970–х роках значною
мірою зумовлювався зростанням державного сектора
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 123

та політики націоналізації щодо приватного сектора
(транснаціональних корпорацій) та викупу підприємств
у стратегічних секторах економіки (наприклад,
нафтовому). Однак у 1980–х роках така політика
змінилася на користь приватизації: виведенню з
державної власності підприємств для збільшення
ефективності їх діяльності.
3. Децентралізація. До 1980–х років консервативно
та ліберально налаштовані політологи і економісти в
один голос стверджували, що демократія не обов’язково
сприяє економічному розвитку, оскільки авторитарні
режими забезпечують кращу концентрацію та викорис
тання фінансових і матеріальних ресурсів. Проте в
1980–х роках вони були змушені радикально змінити
свої погляди і визнати, що економічна лібералізація
може призвести до політичної лібералізації. Такий
підхід разом з ідеологією мінімалістської держави
зумовив перехід до концепції належного урядування
та поширення різноманітних форм участі громадян у
прийнятті рішень.
4. Інституційні трансформації в інтересах належного
урядування. Помилкова економічна політика держави
і зростаюча залежність національних економік від
ситуації на глобальному ринку змусили уряди низки
розвинених країн відмовитися від надання повного
спектра соціальних послуг громадянам, залучивши
до такої діяльності приватний сектор та організацій
громадянського суспільства. У результаті неурядові
організації взяли на себе відповідальність за надання
соціальних благ та публічних послуг на власній
території і конкретним громадянам, що вимагало
переосмислення їх організаційної структури, фінансової
бази та відносин з урядом. У результаті роль держави
у підтриманні політичного порядку зменшилася, а роль
організацій громадянського суспільства зросла.
Протягом останнього століття приклади розвитку
громад у результаті різноманітних ініціатив, програм та
державної політики можна знайти у багатьох країнах.
Якщо Британська імперія використовувала ідею
розвитку громади як складовий елемент колонізаторської
політики, то у 1930–х роках у Чикаго місцеві активісти
мобілізували мешканців на покращення умов життя.
Іншими словами, з одного боку розвиток громади
використовується державою для покращення умов
діяльності громади та її членів, а з іншого – соціальні
рухи беруть модель громади як організаційний принцип.
Західноєвропейський досвід розвитку громад
сформувався під значним впливом ініціатив і практики
Великобританії, де ще на початку минулого століття
подібна практика застосовувалася до робітничих
поселень у лондонському Істенді. З кінця 1940–х років
була започаткована програма підтримки центрів громад
в новобудовах та в нових містах. Іншою формою стала
адаптація досвіду чиновників, які розвивали громади
у колоніях, в умовах Великобританії, що й дало старт
більш ґрунтовному вивченню цього питання, зокрема
американським вченим М. Россом [13]. Реалізація
низки ініціатив волонтерських організацій в середині
1960–х років дала підстави стверджувати, що розвиток
громад у Великобританії остаточно оформився в
1968 році [6], коли з’явилася низка наукових публікацій
та звітів органів публічної влади, які фінансували низку
місцевих ініціатив, в тому числі і запуск 12 проектів
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розвитку громад. Згодом цей напрям дедалі більше
дистанціювався від соціальної роботи і набував рис
економічної політики. Прихід до влади консерваторів
у 1980–х роках, які реалізували радикальні ринкові
реформи, та економічна рецесія негативно вплинули на
діяльність у цій сфері. Однак на початку 1990–х років
ситуація покращилася, а політика розвитку громад
почала враховувати особливості регіонів країни, що
посилилося деволюційними процесами в Шотландії
та Уельсі. Уряд лейбористів протягом майже двох
десятиліть робив акцент на партнерському вимірі
програм розвитку громад.
Думка М. Росса, що громадська робота (community
work) повинна розумітися як один з трьох методів
соціальної роботи (індивідуальний випадок, групова
робота та громадська робота), була підхоплена
континентальною Європою, зокрема Францією, де
громадська робота періодично була представлена
як соціальною роботою, так і професійною освітою
дорослих. У решті Європи розвиток громад як один з
напрямів державної політики сформувався пізніше, ніж
у Великобританії, Нідерландах і Франції [2]. З початку
1970–х така діяльність стала досить популярною в
Нідерландах та фламандській частині Бельгії через
запуск проектів міського відродження. Активістам
вдалося встановити сильні зв’язки з британськими і
данськими колегами. Ірландія також мала тривалий
досвід розвитку громад, особливо у сільській місцевості,
та діяльність волонтерської організації з освіти дорослих
Muintir na Tire.
На початку 1990–х років організації з розвитку
громад в дев’яти країн Європи об’єдналися і створили
Об’єднане європейське бюро з соціального розвитку
(Combined European Bureau for Social Development) для
обміну ідеями та знаннями. Воно розвивалося радше
як мережа експертів і практиків, ніж організація, що
дало можливість встановити контакти з широким колом
акторів: від кооперативного руху в Італії до груп з
освіти дорослих у Скандинавії.
Крах соціалістичного режиму у Центрально–Східній
Європі у кінці 1980–х років сприяв активізації
діяльності з розвитку громад. Хоча місцеві ініціативи
мали незначний вплив, однак характеризувалися
чітким зв’язком між громадянським суспільством і
розвитком громад. Водночас важливо відзначити, що
цей регіон мав тривалі традиції розвитку громади.
Різноманітні ініціативи з самопомочі, групи взаємної
допомоги, асоціації, світські та церковні благодійні
організації, рухи інтелектуалів, реформаторів та
робочих – усі прагнули до соціального прогресу. Регіон
характеризувався наявністю низки рис, типових для
розвинених сучасних суспільств, однак відсутність
демократичної соціальної системи, ініціативи активістів
розвитку громад мали значно менший політичний вплив
на соціальну політику і законодавство, ніж у старих
демократіях. Водночас у регіоні практично відсутні
приклади діяльності масових організацій на низовому
рівні.
Особливість Угорської асоціації розвитку громад
полягає у тому, що вона є досить близькою до
філантропічних традицій інтелектуалів, які в середині
1970–х років шукали нових шляхів модернізації та
демократизацій суспільного ладу. Аналогічні прагнення
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зумовили появу румунської Асоціації розвитку громад
Трансільванії (Székelyföldi Közösségfejlesztők Egyesü
lete), яка почала свою діяльність на двадцять років
пізніше та польського Центру підтримки місцевої
активності (Centrum Wspierania Aktywnosci Lokalnej) в
2000 році.
В інших випадках поява організацій з розвитку
громад у регіоні стала можливою завдяки зовнішній
допомозі, а не використанню власних ресурсів, що
зумовило появу низки донорських організацій, що мали
за мету підтримку інституційної розбудови та розвитку
в Центрально–Східній Європі. Зазначимо, що місцеві
організації цього типу користуються більшою довірою
місцевих жителів, ніж ті, що виникли за підтримки
зовнішніх акторів.
Особливістю багатьох організацій з розвитку громад
в регіоні є їх сильний зв’язок з будинками культи, які
можна вважати еквівалентом громадських центрів,
створених у багатьох країнах Західної Європи. Польські,
угорські і румунські організації мають прямий контакт з
таким типом інститутів: польські організації заохочують
тих, хто працює у будинках культури вивчати та
використовувати конкретні методи розвитку громади,
в той час як члени румунських і угорських організацій
почали з реформування цих інститутів, поступово
розширюючи спектр послуг, які ними надавалися.
На початку ХХІ ст. завдяки допомозі низки
міжнародних організацій, таких як фонди Мотта та
Сороса, в Угорщині було реалізовано проект спів
робітництва «Схід–Схід», до якого увійшли Болгарія,
Чехія, Польща, Угорщина, Румунія Росія, Словацькі
та українські організації з розвитку громад. Таке
співробітництво виявило два підходи до розвитку
громад, що співіснували паралельно: 1) як складової
широкої соціальної реформи, 2) надання технічної
допомоги у розробці та реалізації проектів розвитку
громад, що більш характерно для організацій з
міжнародною участю.
Що стосується Північної Америки, то у США
розвиток громад сформувався у 1960–1970–х роках
як частина державної програми боротьби з бідністю,
яка підтримувалася численними дослідженнями та
практикою соціального планування та активною
діяльністю громадських організацій [7]. Досить широко
обговорювалися
відносини
між
територіальними
громадами та органами державної влади, що сприяло
законодавчому закріпленню участі громадян у розробці
та прийнятті рішень. Багато активістів та організаторів
громад, залучених до протестів проти війни у В’єтнамі,
боротьби з расовою дискримінацією та бідністю, з часом
стали більш прагматичними. На сьогодні дослідники
фіксують зменшення впливу органів державного
управління, активізацію роботи на низовому рівні,
дедалі більше врахування місцевих особливостей при
розробці різноманітних федеральних програм [8].
Також особлива увага звертається на спроможність
громад та зміцнення їх основи для подальшого розвитку
[9]. Аналогічні процеси відбувалися у Канаді, де
економічний розвиток громади мав тривалу традицію,
зокрема у Новій Шотландії, де ще в 1930–х роках виник
потужний рух за освіту дорослих [10]. Протягом 1990–х
років у країні точилися гострі дискусії про перспективи
розвитку громад. З одного боку, є сильне бажання
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працювати з найбільш знедоленими групами, сприяти
розвитку спортивних об’єднань та організацій, що
займалися соціальною роботою. А з іншого – очевидним
є зростання суперечностей між професіоналами та
активістами громадського руху, особливо у Квебеку,
що також мав значний досвід економічного розвитку
громади.
Отже, хоча перші випадки самоорганізації членів
громадянського суспільства з метою стимулювання
розвитку громади фіксуються ще на початку ХХ ст.,
однак більш ґрунтовно ця тема почала досліджуватися
у 1980–х роках не в останню чергу завдяки концепції
соціального капіталу. Така зміна підходу не лише у
наукових дослідженнях, але і в державній політиці була
зумовлена впливом таких чинників як: демократизація,
приватизація, децентралізація та реалізація концепції
належного урядування.
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Методологічні аспекти дослідження
особистості як суб’єкта
історико–політичного процесу
Розглядаються деякі методологічні проблеми, що виникають в процесі
дослідження феномена «видатна особистість». Підкреслюється важливість
застосування різних рівнів методології як певної системи координат яка, на
думку автора, створює можливість досліджувати особистість, в тому числі й
в історико–політологічному спектрі, одночасно встановлюючи зв’язки з іншими
соціальними науками, предметом вивчення яких є вказаний феномен.
Ключові слова: методологія, методи, особистість, феномен, історико–
політичний процес.

Зміна поглядів на українську історію викликала
необхідність реінтерпретації оцінки ролі політичного
фактора в вітчизняній історії, що в свою чергу тісно
пов’язано зі зміною оцінок тих чи інших акторів
історичного процесу. Сьогодні повертаються із небуття
імена багатьох історичних особистостей, що само по
собі актуалізує дослідження не лише біографій цих
людей, а й мотивації їхніх дій та вчинків, психологічних
та моральних якостей, ціннісних орієнтацій, світогляду
тощо. Інтерес до проблеми особистості спостерігаємо
в різних галузях знань. З одного боку це можна
пояснити духом часу, проте сьогодні є всі підстави для
серйозного наукового переосмислення ролі особистості
в історичному процесі, адже не секрет, що саме тепер в
епоху надзвичайного розвитку наук і технологій доля і
навіть життя всього людства може залежати від рішення
однієї людини. За всю свою історію людська цивілізація
не знала нічого подібного. Отже, переосмислення
особистісного виміру сучасного політичного простору
становить собою особливу, надзвичайно актуальну
проблему для сучасної політичної теорії.
Тривалий час персоніфіковані суб’єкти політичної
дії залишалися поза межами вітчизняних наукових
досліджень. Більш того, українська історія, з її
величезним фактологічним матеріалом, з масою
історичних подій та явищ майже не розглядається
політичною наукою як основа для вивчення та
дослідження феномену «видатна особистість». Така
позиція, на нашу думку, є наслідком так званого
«антиісторизму», що притаманний багатьом концепціям
особистості зокрема в таких науках як соціологія,
психологія та ін. З цієї ж причини й сьогодні
малодослідженими залишаються теоретичні аспекти
щодо джерел зародження та розвитку зазначеного
феномену в рамках історико–політологічних досліджень,
відсутні комплексні наукові дослідження стосовно
історичних причин типових слабостей української
політичної еліти та її лідерів, тощо.
Якщо вести мову про спеціальні дослідження
присвячені феномену «видатної особистості» та її
ролі в історії, зазначимо, що наукове осмислення й
теоретичне обґрунтування цієї проблематики почалося
лише вчора, а точніше в другій половині ХІХ століття.
З того часу, в результаті багатьох теоретичних
напрацювань, в гуманітарному знанні сформувалися
дві протилежні концепції. Прихильники однієї з них
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(Т. Карлейль, Ф. Ніцше, С. Соловйов) вважали роль
особистості в історичному процесі визначною, їхні
опоненти (Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, О. Конт) зводили
до мінімуму таку роль або взагалі її заперечували. Саме
в цей період відбувається не просто виокремлення
різноманітних аспектів вивчення особистості як
спеціальних об’єктів конкретних наук, а відособлення і
навіть фетишизація ізольованих одне від одного сторін
та якостей конкретного типу особистості. Сьогодні
ці концепції можна кваліфікувати як парадигми,
оскільки в їхніх рамках проводиться багато досліджень
сучасними вченими, що поділяють одну або іншу
точку зору. Серед українських дослідників до проблем
особистості, динаміки її світоглядних орієнтацій
зверталися В. Андрущенко, А. Бичко, Є. Бистрицький,
В. Кремінь, С. Кримський, В. Огнев’ юк, М. Попович,
М. Степико, В. Шинкарук. Зміна ціннісних орієнтацій
сучасної людини, світоглядних основ суспільно–
політичних і культурних процесів репрезентовані також
у працях В. Воловика, Є. Головахи, В. Заблоцького,
В. Загороднюка, Л. Кривеги, М. Шульги та ін. [1, с. 106].
В цій публікації ми не ставили собі за мету вступати
в полеміку на боці однієї зі сторін захищаючи тезу
про важливість чи першість з одного боку особистості
як суб’єкта історії, а з іншого народних мас. Наша
мета полягає лише в тому, щоб проаналізувати деякі
методологічні проблеми які виникають в процесі
дослідження місця та ролі особистості в історико–
політичному процесі.
Як відомо, кожна галузь знання спирається на
своєрідну методологічну базу, без якої неможливо
об’єктивно осмислити явище природи чи суспільства.
Не є винятком із цього правила і політична наука [2,
с. 125]. Застосування методології так чи інакше потребує
певної формалізації знання, що в свою чергу вимагає від
дослідника чіткого алгоритму дій. Тут потрібно зробити
важливе уточнення. Якщо мова йде про дослідження
особистості взагалі – це одна справа, але якщо
досліджується конкретний феномен, наприклад «видатна
особистість» – зовсім інша, адже таке дослідження
апріорі базується на положенні про активну роль
особистості в історичному процесі.
Історичний погляд на проблему лідерства надає
реальні можливості дослідникам звернутися до
аналізу найбільш важливих та актуальних проблем,
зокрема дослідити вплив суб’єктивного фактору на
історичний процес в конкретних проявах, адже так
чи інакше з прізвищами та іменами тих чи інших
людей тісно пов’язані всі великі та визначні події
вітчизняної історії. Проте в цьому місці ми стикаємось
з певними методологічними проблемами, зокрема
мова йде про міждисциплінарний характер самого
об’єкта дослідження, адже роль особистості в історії
досліджується в рамках різноманітних дисциплін:
історії, політології, соціології, культурології, психології
тощо. В даному випадку важливо утриматись від
спокуси виокремити якусь одну науку, що отримала б
право говорити від імені всіх. Таким чином виникає
необхідність пошуку спільних знаменників в так званому
міждисциплінарному синтезі, який в свою чергу ставить
за мету пошук закономірностей в процесі становлення
уявлень про особистість в соціально–філософській,
політико–правовій, культурологічній думці тощо.
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Ще одна методологічна проблема пов’язана
з різними підходами, що існують сьогодні в
гуманітарному знанні до історичних подій та фактів.
Перший або класичний історичний підхід, захищаючи
«чистоту» факту виключає будь–яку його політизацію,
інший – наполягає на його політичній інтерпретації
та висновках із нього. Більш того, історичні події
та факти, в тому числі й загальновідомі джерела
неодноразово були інтерпретовані багатьма відомими
мислителями та авторитетними вченими. Відмежуватися
від їхнього впливу вкрай складно, але дослідникам
варто дослухатись доброї поради: «И пусть ни
величие авторитета древних, ни огромные фолианты
современных ученых не мешают никому острым умом
проникать в неизведанное» [3, с. 156].
Починаючи будь–яке дослідження, важливо підібрати
правильний «інструмент», адже саме від методологічної
установки вченого залежить визнання того, існує те
чи інше явище як факт чи це лише фантазія самого
дослідника. Зрештою те, що є беззаперечним фактом
та об’єктом чисельних досліджень для одних теорій
особистості нерідко відкидається і заперечується
представниками інших підходів. Саме тому багато
гранність проявів феноменології особистості змушує нас
звернутися до головного проблемного питання нашої
публікації: яким чином досліджувати особистість в
політології?
Політична наука шукаючи вихід із зазначених
методологічних суперечностей традиційно йде шляхом
виокремлення та аналізу окремих форм або мотивації
діяльності особистості в політиці, зосереджуючи
головну увагу на таких поняттях як політична
активність, політична участь, електоральна поведінка
тощо. Однак такий підхід заважає побачити «картину
в цілому», значно обмежує можливість дослідити
багатогранність та унікальність особистості як суб’єкта
історико–політичного процесу, зокрема і феномену
«видатна особистість». Тому, з огляду на характер
проблемного питання: «Яким чином?» ми вважаємо,
що його вирішення в першу чергу лежить в площині
вивчення можливостей застосування різних рівнів
методології як певної системи координат використання
якої надасть можливість досліджувати особистість,
в тому числі й в історико–політологічному спектрі,
одночасно встановлюючи зв’язки з іншими соціальними
науками які досліджують цей феномен.
Безперечно, що в якості вищого рівня методології
науки виступає саме філософська методологія, яка
задає спільну стратегію вивчення принципів пізнання
та побудови категоріального апарату для багатьох
наук, в тому числі й для політології. В першу чергу
в пізнанні людини філософська методологія науки
виконує інтегративну функцію, виокремлюючи розвиток
людини в природі та суспільстві як окремий предмет
філософського пізнання. Вона допомагає побачити
найбільш загальні закономірності розвитку наукової
думки про людину в природі та в суспільстві, що
притаманні самим різноманітним галузям людино
знавства.
На основі філософського принципу спільного
взаємозв’язку формулюється методологічний принцип–
вимога наукового дослідження: аби уникнути одно
бічності у вивченні об’єкта, необхідно враховувати
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всі суттєві аспекти й зв’язки предмета. Цей принцип
дозволяє уникнути таких крайнощів, як софістика, що
ґрунтується на висвітлюванні якоїсь окремої властивості
предмета незалежно від її суттєвості, та еклектика,
яка ґрунтується на об’єднанні багатьох різнорідних,
внутрішньо не пов’язаних між собою характеристик
предмета. Недотримання принципу спільного взаємо
зв’язку може стримувати розвиток науки, гальмувати
розв’язання окремих її проблем [4, с. 17].
Філософська методологія, яку ми розуміємо як
упорядковану та функціональну сукупність принципів,
способів, шляхів та способів організації теоретичного
знання, а також систему вчень про нього, виникла
на основі методів. Завдяки філософській методології
вдається зробити перший крок на шляху вирішення
питання про метод, про те як саме досліджувати
особистість в політичній науці.
Говорячи про методи, слід сказати, що цілу науку
загально філософських методів було випрацювано в
надрах історії філософії. Іще Аристотель був відомий
своїм дедуктивним методом, на якому побудував свою
логічну систему. У Середні віки було «віднайдено»
та обґрунтовано індукцію, яку запропонував Р. Бекон
і розвинув у Новий час Ф. Бекон. Також у надрах
історії філософії «визріли» аналіз та синтез, принципи
верифікації та фальсифікації, запропоновані позити
візмом.
Метод своїм генетичним корінням починає своє
народження в надрах практики – як суспільно–
історичної, так і конкретної (наукової чи художньої).
Саме практично–перетворювальна діяльність людини
вимагає якомога пильніше вивчати специфіку предмета
чи явища, які стали об’єктом її діяльності чи пізнання
[5, с. 49].
Серед загальнонаукових принципів пізнання світу
все більшого значення набуває системний підхід. Як
правило саме до нього звертаються дослідники, коли
виникає задача синтезу різноманітних знань з метою
створення цілісної картини якого–небудь явища чи
процесу. Сучасна наука виходить із того, що система
(дав.–гр. σύστημα – ціле, складене з частин, об’єднання)
є сукупністю елементів (предметів, явищ, поглядів,
принципів), між якими існують зв’язок і взаємодія.
Елементом системи називають її частину, яка виконує
специфічну функцію і є неподільною з погляду
завдання, що розв’язується. Внутрішня структура
елементів не є предметом системного аналізу. Важливі
лише властивості елемента, які визначаються його
взаємодією з іншими елементами системи та справляють
вплив на поведінку системи [6, с. 37].
Переважна більшість дослідників особистості
солідарні в тому, що адекватне розуміння цього явища
можливе лише при дослідженні людини як цілісності.
За своїм місцем в ієрархії рівнів методології науки саме
системний підхід виступає як об’єднавчий елемент
між філософською методологією та методологією
конкретних наук. Завдяки загальнонауковому систем
ному аналізу вдається виокремлювати з конкретних
наук спільні закономірності розвитку будь–яких систем,
створювати так звані канали зв’язку між різними
науками, що вивчають природу людини.
Системна методологія як задачу дослідження
виокремлює питання про необхідність виникнення
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феномену особистості, про місце та роль особистості
в процесі розвитку суспільства. Загальновідомо,
що людина як «елемент» включена до багатьох
різноманітних систем: біологічних, фізичних, соціальних
тощо. Цей аспект системного дослідження особистості
виступає при її дослідженні в системно–структурному
ракурсі тоді як системно–історичний план дослідження
особистості відкриває нові грані бачення людини в
межах різноманітних історичних процесів та явищ,
адже цей аспект системних якостей найкраще показує
конкретно–історичну специфіку суспільних явищ.
Більш того, він показує, що різні «елементи» соціальних
систем, розвиваючись в конкретно–історичних умовах,
в тому числі й «особистість» в системі соціальних
відносин, перетворюють деякі константні задані
системою функціональні якості, наприклад соціальні
ролі, розширюють межі тих систем, в які вона входить
тощо. В цілому спостерігаємо зростаючу потребу в
інтеграції різноманітних дослідницьких напрямків для
системного осмислення місця «людини політичної» в
історико–політичному процесі.
Щодо конкретно–наукової методології вивчення
особистості то першість тут тримає так званий
діяльнісний підхід. Не зважаючи на різноманітне
трактування самого терміну «діяльність» маємо
визнати факт того, що без використання цієї категорії
дослідити розвиток та формування особистості не
можливо. Іншими словами, цей підхід базується на
тому, що лише за допомогою ретельного аналізу
всієї системи життєдіяльності людини в суспільстві,
можливо розкрити таке системне утворення як
особистість. Річ у тім, що діяльність в силу своєї
«відкритості» в порівнянні з внутрішніми особис_
тісними структурами людини є більш доступною
для вивчення. Так чи інакше діяльність «видатної»
особистості, її втручання в суспільне життя завжди
тісно пов’язана з певними суспільними законами
які діють в даному суспільстві, що в свою чергу дає
можливість дослідити роль та вплив такої особистості
на конкретні події та явища.
Політична наука в контексті діяльнісного підходу в
дослідженні особистості оперує наступним визначенням
категорії «діяльність»: діяльність політична – невід’ємна
складова загальної людської діяльності, специфічна
сутність якої полягає в сукупності дій окремих індивідів
і великих соціальних груп (класів, партій, суспільних
організацій тощо), спрямованих на реалізацію їхніх
політичних інтересів, насамперед завоювання, утри
мання і використання влади. Діяльність політична
характеризується свідомими діями, цілеспрямованістю,
задоволенням політичних інтересів, виступає однією
з найважливіших умов існування суспільства. Діяль
ність політична завжди має конкретний характер і
здійснюється як взаємодія суб’єктів і об’єктів політики,
тобто має суб’єктивно–об’єктивний, об’єктивно–суб’єк
тивний характер [7, с. 163].
Особистість формується під впливом об’єктивних
обставин, але лише через сукупність її діяльності
з навколишнім світом. Цей процес безперервний і
дослідити його тим легше чим дальше від нас у часі
об’єкт вивчення. Ось чому ми так легко можемо
назвати імена та діяння славних прадідів великих
і майже нікого з сучасників хто міг би називатися,
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наприклад «видатним державним діячем України».
Нагадаємо, що Помпея почали називати Магном ще
за життя коли йому ледве виповнилось двадцять років
і, до речі, таких історичних прикладів маємо безліч.
Безперечно особистістю не народжуються, нею можна
лише стати, питання лише в тому чи діждемось ми
свої Великих особистостей, що своїми діяннями та
творіннями прославили б себе і свій народ. Проте, це
питання вже давно перейшло в категорію риторич
них і не потребує відповіді в усякому разі на цих
сторінках.
Підсумовуючи викладений матеріал, зробимо деякі
висновки. Названі нами в цій публікації методологічні
проблеми, що виникають в процесі дослідження
феномена «видатна особистість» не є вичерпними.
Природно, що багатогранність особистості викликає до
себе інтерес інших особистостей, адже пізнавати самих
себе ми будемо доти доки називатимемось людьми, а
це в свою чергу створює прекрасну перспективу для
подальших наукових досліджень.
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Концепт «сила» в осмисленні сучасних
геополітичних процесів
Досліджено концепт «сили», що розглядається з точки зору його
субстанційності в розумінні сутності суперечливих геополітичних процесів
сьогоденного світу. Приділено увагу аналізу полісемантичності концепту «сила».
Однією з причин ускладнення проблемного поля у дослідженні «сили» вказано
мовно–семантичний трансфер під час перекладу та тлумачення концептів
«влада» та «сила». Наголошено, що внаслідок змістовного урізноманітнення
сегментів сучасного геополітичного простору та його багатовимірності,
«сила» репрезентується як атрибуція сучасних геополітичних зрушень,
процесів розподілу й перерозподілу сфер контролю та впливу на кожному з
рівнів геопростору. Звернуто увагу на поступовому обмеженні практичних
можливостей теорії «м’якої» та «розумної» сили виявляти та пояснювати
специфіку сучасної геополітичної діяльності провідних суб’єктів геополітики.
У підсумку доведено необхідність оновлення концептуального змісту «сили»
з використанням комплементарного підходу у зв’язку з динамічними змінами
сьогоденної кон’юнктури геополітичного простору.
Ключові слова: сила, геополітика, геополітичний процес, геополітичний
простір, геополітичний статус держави, «м’яка сила», «розумна сила»,
комплементарний підхід, комплементарність сили.

Швидкоплинна динаміка змін в архітектурі
сучасного світоустрою засвідчує їх безпрецедентну
часово–просторову масштабність, неймовірну важко
прогнозованість, та, вочевидь, багато в чому незворот
ність. Багаторівневі взаємодії численних суб’єктів
геополітичних процесів (передусім держав), кожний
з яких має певний статус, власні інтереси та свою
візію майбутніх перспектив глобального розвитку,
ускладнюють відпрацювання універсальних норм міжна
родного життєустрою. Ціннісні засади сьогоденного
існування більш ніж двох сотень держав світу
та їх орієнтирів подальшого поступу практично
унеможливлюють глобальний консенсус, який радше
є одвічною мрією. Ця проблематика багатоаспектно
опрацьовувалася в царині суспільствознавчих, зокрема
й політичних, наук, проте реальне життя увесь час
вимагало її «доопрацювання». Більш доцільним, на
думку багатьох теоретиків та політиків, виявлялося
вибудовування світу з позицій його силового
компоненту, адже сила має в певному сенсі свої
матеріальні атрибуції, які є більш «зручними» та
«зрозумілішими» в плані практичного застосування
та швидкого досягнення результатів у найближчий
перспективі на відміну від дещо умоглядної глобальної
гармонії, якої світ майже не знав (за винятком близько
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300 років протягом всієї історії людства, які, за
підрахунками вчених, світу вдалося прожити без війн).
Наукова думка протягом тривалого часу свого
розвитку запропонувала широкий спектр теоретико–
методологічних підходів стосовно дефініції сили та
споріднених з нею понять «влада», «могутність», «міць»
тощо. Проблематика «сили» стала предметом наукового
пошуку доволі широкої спільноти вчених, насамперед
зарубіжних (Х. Арендт, З. Бжезинський, І. Валерстайн,
Дж. Галларотті, Р. Кеохейн, Г. Кіссінджер, Г. Моргентау,
Дж. Най, К. Норр, Дж. Стоссинджер, К. Уолтц та інші).
Теоретичний доробок вітчизняних дослідників набагато
менш потужний, і серед інших відзначимо передусім
напрацювання М. Капітоненка. Вказані науковці
розглядали «силу» в контексті або теорій міжнародних
відносин, або загалом світової політики. Разом з тим
силовий компонент власне геополітичних процесів є
фокусом уваги доволі незначної кількості ґрунтовних
наукових розвідок. Це пояснюється і котраверсійністю
проблематики сили на макрорівні політики, і суттєвою
трудомісткістю подібних досліджень, і часто–густо їх
заідеологізованістю та певним пієтетом перед «гуру»
теорії світової політики, які є фактично засновниками
«наукової моди» і перевершити їх у цьому напрямі
вартує дослідникам чималих репутаційних ризиків.
Тож окремо геополітичний компонент сили детального
вивчення не знайшов (хоча, безумовно, дослідницька
оптика геополітики та теорії міжнародних відносин в
певних аспектах схожа). Тому категорія «сили» вартує
більш ґрунтовної наукової рефлексії саме з огляду на її
геополітичне навантаження.
Проблема ускладняється ще й відсутністю наукової
конвенційності щодо пари семантично споріднених
концептів «сила» та «влада». До того ж це проблемне
поле у вітчизняній науці (та й загалом пострадянській)
розширилося ще й внаслідок введення в наш науковий
дискурс категорій, дещо некоректно перекладених з
іноземних мов, передусім з англійської. Скоріш за все,
не завжди вдавалося знайти відповідний еквівалент
до понять, що вживалися західними дослідниками.
Тож, після перекладу пропонувалися більш звичні та
усталені для пострадянської наукової аудиторії терміни,
які, однак, вже певним чином втрачали первісний
семантичний зміст, набуваючи інших герменевтичних
нюансів. Така історія, вочевидь, сталася і з поняттям
«сила» як результат перекладу з англійської «power».
Адже існує кілька варіантів перекладу цього
слова. Зауважимо принаймні такі загальновідомі
значення «power» як «влада», «міць», «держава»,
«сила», «здатність», «право», «енергія». Навіть ця
низка дефініцій демонструє їх суттєву смислову
гетерогенність. Тому, коли читаємо у першоджерелах
західних авторів «power», а потім посилання на них у
вітчизняних з перекладом «сила» або «влада» як взаємо
замінюваних, замислюємося, про що саме йдеться.
Отже, метою статті є дослідження концепту
«сила» з точки зору його субстанційності та полі
семантичності в розумінні сутності суперечливих
геополітичних процесів сьогоденного світу.
До речі, відомо, ще у «Теогонії» давньогрецький
поет Гесіод (VIII – IX ст. до н.е.), розповідаючи міф про
Прометея, згадував про двох виконавців волі Зевса –
Силу («Біа») та Владу («Кратос»), які мусили схопити
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зловмисника–викрадача вогню з Олімпу, доставити
його на край землі у країну скіфів до скель Кавказу і
там прикувати ланцюгами. Між іншим, Гесіод вказує
на різний характер та ролі слуг Зевса: сувора Влада
надавала накази мовчазній Силі, спостерігаючи, як та
підкорювалася її волі та смиренно виконувала непрості
фізичні розпорядження. Тож, Влада є волюнтаристською
за своїм функціонально–статусним призначенням, а
Сила – їй підкореною та інструментальною.
На нашу думку, зважуючи на специфіку сьогоденної
політичної, культурної та історичної детермінації
мовної картини світу політики, відбувся певний мовно–
семантичний трансфер під час перекладу та тлумачення
концептів «влада» та «сила». Утім, це ще більше
актуалізує подальші дослідження феномену «сили»,
надаючи йому наукової евристичності та аналітичної
перспективності саме в геополітиці.
У повсякденному слововжитку «сила» розуміється
зазвичай в контексті її застосування як примусового
ресурсу чи засобу спротиву у суперництві певних
суб’єктів. У цьому аспекті поняття «сила» є субстан
ційним майже в усіх концепціях теорії міжнародних
відносин, і найчастіше воно визначалося саме через
військовий компонент сили, ототожнювалося зі
зброєю, військовою технікою, армією тощо. Між тим
категорія «сили» є надзвичайно складною у своїй
операціоналізації. Як влучно зауважує британський
дослідник М. Паллавер, посилаючись на Г. Поджі, силу
набагато простіше застосувати, аніж надати їй чітке
визначення [1, р. 30]. Більше того, полісемантичність
«сили» як найкраще виявляється передусім у розумінні
сутності сучасних геополітичних процесах, адже
тут вона репрезентується як провідний інструмент
розподілу й перерозподілу сфер владного контролю та
впливу в багатовимірному геополітичному просторі між
глобальними акторами – учасниками геополітичних ігор
різного штибу.
Специфіка сучасної геополітики визначається
стрімкою динамікою змістовного урізноманітнення
сегментів геополітичного простору, де статусно–рольова
конкуренція провідних геополітичних акторів, насам
перед держав, спричиняє такі синергетичні ефекти, що
засвідчують наразі нову пост–Вестфальську геополі
тичну епоху з якісно новою моделлю балансу сил. Якщо
класична геополітика к. ХІХ – сер. ХХ ст. стверджувала,
що у формуванні зовнішніх інтересів держави та її
зовнішньополітичної стратегії першочергову (а в деяких
теоріях й навіть фатальну) роль відіграють географічне
положення держави і володіння нею великими
територіальними просторами, то з сучасної точки зору
геополітичні процеси детерміновані не тільки (навіть і
не стільки) територіально–географічними чинниками.
Наразі геополітичний простір репрезентований багато
вимірними просторовими комунікаціями, якими не
обов’язково саме володіти, а достатньо їх контролювати,
впливати на них або, навіть, відпрацювати норми
їх організації та функціонування, яких мають
додержуватися усі інші. Тож геополітичний простір, що
первісно розумівся як територія, в сучасній геополітиці
значно розширюється за рахунок виокремлення
повітряного, космічного, економічного, інформаційно–
кібернетичного, інформаційно–ідеологічного, норма
тивного, культурного, медійного, когнітивного тощо
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середовищ, що дозволяє більш детально аналізувати
геополітичний статус держав у світовій архітектурі,
комплексно розуміти сутність геополітичних зрушень
та виважено приймати прогностично обґрунтовані
геополітичні рішення.
Зважаючи на багатовимірність сучасного геополі
тичного простору, цілком природно, більше того
й необхідно, що геополітичні актори намагаються
зміцнити свою потужність не тільки за рахунок звичної
військової сили (яка сьогодні безумовно не втрачає свого
значення, однак вже не є такою безальтернативною
як за часів функціонування Вестфальської моделі
світоустрою), а й інших силових ресурсів. Дуже «по–
сучасному» сприймається думка Гегеля: «Сила країни
полягає не в кількості її мешканців і солдат, не в
родючості землі і не у розмірах території, а у тому, як
засобом розумного поєднання частин у єдину державну
владу усе це використовується задля реалізації великої
мети – спільного захисту» [2, с. 104]. Безперечно,
військова сила (військовий примус, насилля) незамінна
для захоплення територій і підтримання влади над
ними. Не дивно, що у західній геополітиці в минулому
столітті було запропоновано навіть чимало формул
щодо визначення показників військової сили. Приміром,
у 70–х роках був виведений так званий індекс CINC
(Composite Index of National Capability) [3], який
застосовувався для розрахунку військової сили будь–якої
держави «Х»:

де враховуються шість параметрів:
1. TPR = total population ratio (чисельність населення
держави);
2. UPR = urban population ratio (чисельність міського
населення);
3. ISR = iron and steel production ratio (виробництво
чавуну та сталі);
4. ECR = energy consumption ratio (споживання енер
горесурсів);
5. MPR = military personnel ratio (чисельність зброй
них сил);
6. MER = military expenditure ratio (обсяг військових
витрат).
Очевидно, власне самі показники (їх використання)
мають своє логічне обґрунтування. Однак, на нашу
думку, є певні сумніви щодо коректності підсумовування
між собою таких різнорідних показників, як чисельність
населення, що визначається кількістю людей, та
обсяг військових витрат, що виражений в грошовому
еквіваленті, або виробництво чавуну та сталі в
тонах. Можливо, якщо просто відсторонитися від
таких скептичних зауважень та брати до уваги лише
математичні обчислення, ми дійсно отримаємо певний
кількісний показник військової сили держави, але його
верифікація доволі сумнівна.
За сучасних умов трансформації та розширення
геополітичного простору і, як наслідок, ускладнення
геополітичних процесів, володіння тільки військовою
силою
значно
обмежує
ступінь
геополітичної
суб’єктності того чи іншого актора, тому відпрацювання
успішної геостратегії вимагає від нього активного
залучення й інших силових ресурсів відповідно до
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специфіки інших рівнів геополітичного простору.
Б. Шапталов цілком слушно наголошує, що не
можна розуміти силу одномірно, у вигляді грубих
мілітаристських м’язів, адже сила різноманітна у своїх
проявах, і економічна сила, сила культури та ідеології
не менш потужні, ніж сила зброї [4, с. 3]. Тож міць та
загальна сила держави наразі визначається не тільки
військовою силою, а й фінансовою, нормативною,
інформаційною, ідеологічною, медійною, когнітивною
тощо. Вони мають ненасильницький (як в традиційному
військово–примусовому аспекті) характер, проте їх
використання (або окремо, або будь–яких комбінацій)
за певних умов може забезпечити державі топ–позиції
щодо геополітичної конкурентоспроможності в процесі
розподілу, перерозподілу та освоєння сфер впливу.
Концептуально така конструктивна трансформація
концепту сили держави була обґрунтована амери
канським дослідником Джозефом Наєм у 90–х роках
ХХ ст., який став загальновідомим завдяки своєї теорії
«soft power» (у перекладі пропонуються варіанти
«м’яка сила», «м’яка влада», «м’яка міць», «гнучка
сила», «м’який вплив» – знову ж таки, маємо приклад
мовно–семантичного трансферу досліджуваних нами
понять). За виразом Дж. Ная, м’яка сила забезпечує
«спонуку інших хотіти результатів, яких ви бажаєте
отримати» [5, с. 30]. Дж. Най не відмовляється від
традиційних проявів сили («hard power» – «жорсткої
сили»), він наполягає на неймовірній результативності
використання державами у своїй зовнішній політиці
культурних, ідеологічних, інформаційних, психологічних
та інших переваг, які додадуть їм унікальної
привабливості, авторитетності, а отже й лідерства на
світовій арені. Що особливо важливо – використання
такої сили цілком є легітимним, оскільки суспільство,
на яке вона розрахована, схвально її сприймає, часто не
помічаючи її нещирий та певний маніпулятивний ефект.
Ресурси, які є провідними для м’якої сили держави, − це
цінності, які вона сповідує, це її місія у світі, який вона
намагається захистити від будь–яких загроз та небезпек,
це врешті–решт масований культурно–цивілізаційний
вплив. Дж. Най розробив свою теорію передусім
для США як обґрунтування зміни їх геополітичної
стратегії у досягненні глобального лідерства. Однак
цілком природно, що теорію м’якої сили успішно
інструменталізували й інші країни з конкретними
геополітичними амбіціями, яким не байдужа їхня роль у
світових процесах.
Надалі Дж. Най, відмовляючись від ігнорування
силового примусу та протиставлення його ненасиль
ницьким методам, пропонує комбінований варіант –
«smart power» («розумна сила») як найбільш опти
мальний і доцільний в геополітиці держави. Вочевидь,
розрахунки цього різновиду сили є більш трудомісткими
порівняно з визначенням військової сили. Тим не менш
спроби у цьому напрямі теж робилися. Так, К. Свіні
ще у 1995 р. розробив так званий композитний індекс
жорсткої та м’якої сили, який фактично поєднував
індекс CINC з такими показниками м’якої сили держави,
як чисельність іноземних студентів, що навчаються
в ній, обсяг туристичного потоку до даної країни,
число патентів на винаходи, кількість телевізійних і
радіоприймачів, телефонів. Сьогодні до цих розрахунків
можна було б додати й інші параметри, як–от кількість
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інтернет–користувачів в країні, кількість культурних
заходів
та
кількість
інформаційного
продукту,
орієнтованих на іноземну цільову аудиторію тощо.
Теорія «м’якої сили» та «розумної сили» й досі
має широке коле апологетів і, ймовірно, наукових
розробок на кшталт Дж. Ная з к. ХХ ст. до сьогодні
немає. Однак, очевидно, що ця теорія на практиці вже
не справляється з наданням обґрунтованих відповідей
на сучасні геополітичні виклики. Так, у США протягом
2009–2012 рр. за безпосереднім супроводом Х. Клінтон
і її радника А. Росса ідеї «м’якої» та «розумної» сили,
спрямовані на залучення зарубіжної аудиторії до
американських цінностей та культури, були фактично
визначені імперативними в Національній стратегії
розвитку публічної дипломатії США, передусім
цифрової дипломатії. Разом з тим, услід за США
ці технології стали успішно впроваджуватися не
тільки в демократичних країнах. Приміром, ІДІЛ у
2014 р. активно використовувала технології цифрової
дипломатії проти США, зокрема на платформі
Twitter. Тому американські експерти протягом 2013–
2015 рр. ґрунтовно оновили модель своєї публічної
дипломатії, яку назвали «діалоговою пропагандою»
або «стратегічною комунікацією». Особливістю такої
оновленої моделі інформаційної взаємодії є таргетоване
донесення позицій до цільових аудиторій і здійснення
контрпропаганди у відповідь на заяви опонентів. Тепер
не залучення до американських цінностей є завданням
дипломатичної комунікації, а попереднє вивчення
потреб, очікувань, думок і т. ін., що надходять з боку
цільової аудиторії протилежної сторони, та відповідна
корекція іміджу США в очах її суспільства, діалог як
з симпатиками США, так і з тими, хто негативно до
них налаштований. Таким чином, технології діалогової
пропаганди наразі ефективно пристосували публічну
дипломатію США до умов відкритої інформаційної
війни [6]. Тож, «контент» силового потенціалу
держави, його ресурсоємність та масштабність цілком
залежать від геополітичної кон’юнктури, і власне сам
концепт «сила» теж є динамічним, оскільки вербалізує
сформовану на даний момент часу геополітичну картину
світу, семантично фіксує зміни моделей взаємодії
суб’єктів геополітичного процесу, ментально відображує
специфіку досвіду геополітичної діяльності певної
держави, національно–культурної спільноти тощо.
На нашу думку, принагідним може стати компле
ментарний підхід у розробці концепції сили, адже
військові засоби хоча і не втрачають своєї актуаль
ності, однак, набуваючи кардинальних технічних
новацій, доповнюються й іншими формами силових
ресурсів, тим самим утворюючи складнострукту
ровану комбінаторну силу. Комплементарність (від
сл. Complementary) – це відповідність, взаємодопов
нюваність, взаємодія, гармонія. У загальному сенсі це
філософське поняття, за допомогою якого різні, навіть
протилежні, теорії, явища, думки, сутності тощо можна
представити у вигляді несуперечливої моделі, де кожний
елемент органічно доповнює інший і узгоджений з ним.
Комплементарний підхід, починаючи з фізика Н. Бора,
був успішно розвинутий й у інших науках, зокрема в
когнітології, економіці, педагогіці тощо.
Комплементарність має високу перспективність, на
наш погляд, і у геополітиці, зокрема у дослідженні сили,
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зважуючи на безперервний розвиток геополітичного
простору, ускладнення його структурно–функціональної
організації, появу нових акторів геополітики та
розширення спектру технологій, що використовуються
ними у жорсткій геополітичній конкуренції. Тому
вироблення комплементарної геополітичної стратегії є
наразі одним з ефективних засобів досягнення державою
(оскільки держава є все ж таки провідним геополітичним
актором) реальної геополітичної суб’єктності. І в цьому
контексті сила держави має саме комплементарний
характер, оскільки структурно її утворюють певна
кількість компонентів – комплементів, які є конгру
ентними по відношенню один до одного, тобто адекватно
поєднуючись, вони максимально убезпечують синергію,
«міць сили» держави. Причому, кожний з комплементів
сили доцільно розглядати у цілісності з іншими;
якщо один з комплементів має більші можливості
та ресурси (тобто є комплементором), то він тим
самим утворює гармонічну цілісність загальної сили з
іншими комплементами, функціонально та ресурсно їх
доповнюючи; перетворення та трансформація одного
з комплементів дзеркально відбивається й на інших
комплементах сили, що спричиняє сутнісну зміну її
цілісності. Тож чим вищим є ступінь комплементарності
сили держави, тим вищими є її геополітичний статус та
суб’єктність у світових процесах.
На наш погляд, комплементарність сили також може
проявлятися окрім внутрішньої взаємодоповнюваності
на рівні конкретної держави й на більш високому
глобальному рівні. Сутність цієї тези полягає в
тому, що кожна з держав, маючи певний силовий
потенціал, є складовою – комплементом – глобальної
системи світоустрою, характерною ознакою якої є
наявність тієї чи іншої моделі балансу сил залежно від
геополітичної кон’юнктури. Традиційно світоустрій
розглядають як ієрархізований за принципами жорсткої
асиметричної конкуренції, боротьби за виживання, проте
комплементарний підхід передбачає іншу архітектуру
суб’єктної організації геополітичного простору, яка
побудована на умовах домовленостей та партнерських
відносин між державами, взаємовигідних для кожної з
них, і конкуренція тут виступає як мотиватор загального
світового розвитку. У такому випадку преференції
від геополітичного співробітництва отримують усі
учасники світового процесу. Це значно мінімізує
кількість ситуацій глобального ризику, спрямовує
динаміку глобальних процесів у конструктивне русло
співробітництва на рівні вертикальних та горизон
тальних геополітичних інтеграцій. Тож сила кожної
держави є комплементарною за тими чи іншими
параметрами по відношенню до сили іншої держави.
На перший погляд така комплементарність сили в
макрогеополітичному сенсі може здаватися недосяжною,
проте рано чи пізно світ прийде саме до такого
розуміння, адже глобальні виклики дедалі більше
змушують уряди країн солідаризуватися навколо
вироблення спільного порядку денного світового
поступу, спільних рішень і програм дій. До речі, певні
ознаки такого процесу вже зараз спостерігаються на
рівні регіональної інтеграції.
На нашу думку, дослідження сили за компле
ментарним підходом має наукову евристичність, що є
предметом наших наступних наукових розвідок.
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Таким чином, багатовимірність сучасного геополі
тичного простору спричинила суттєві корективи
щодо розуміння сили як одного з найважливіших
індикаторів геополітичної потужності як державних, так
і недержавних акторів. Стереотипне уявлення сили у
її військовому аспекті вже не в змозі пояснити занадто
складні реалії поствестфальсьского світу, який є вкрай
динамічним, неврівноваженими та суперечливим.
Нинішня модель світоустрою є настільки чутливою
до будь–якого, здавалося б непомітного на перший
погляд, торкання, що реакція у вигляді втручання лише
грубої військової сили може призвести до карколомних
геополітичних зрушень. Тому саме диверсифікація
застосування сили у бік її невійськових компонентів
та комплементарності їх складу надає можливість
значно розширити спектр інструментарію у подоланні
руйнівних наслідків сучасних геополітичних процесів.
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The concept of «power» in comprehension
of modern geopolitical processes
The article is devoted to the study of the concept of «power», which is considered
in terms of its substantiality in understanding the essence of the contradictory
geopolitical processes of the present world. Attention is paid to the analysis of the
polysemantic concept of the «power». One of the reasons for the complication of the
problem field in the study of «power» is a linguistic–semantic transfer during the
translation and interpretation of the concepts of «power» and «force». It is stressed
that due to the meaningful diversification of segments of modern geopolitical space
and its multidimensional nature, «power» is represented as attribution of modern
geopolitical changes, processes of distribution and redistribution of areas of control
and influence at each of the levels of geospatial. The attention is paid to the gradual
limitation of the practical possibilities of the theory of «soft» and «smart» power
to identify and explain the specifics of the current geopolitical activity of leading
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geopolitical actors. As a result, the need to update the conceptual content of «power»
with the use of a complementary approach in connection with the dynamic changes in
the current state of geopolitical space has been proved.
Keywords: power, geopolitics, geopolitical process, geopolitical space,
geopolitical status of the state, «soft power», «smart power», complementary
approach, complementarity of power.
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Класифікація моделей
бюджету участі
Розглянуто значення бюджету участі в контексті сучасних учасницьких
практик та реформування державного управління. Запропоновано авторську
класифікацію його моделей за такими критеріями як: походження
(новозеландська, бразильська та північноамериканська); за масштабом
(сублокальна, місцева (муніципальна), регіональна, загальнонаціональна); за
ініціаторами (ініційована зверху або знизу); за колом учасників (відкрита або
представницька); за ступенем формалізації (формалізована або частково
формалізована).
Ключові слова: бюджет участі, участь, місцеве самоврядування,
демократія, державне управління.

Протягом останніх десятиліть з’явилася низка
методів та інструментів для залучення громадян до
процесу прийняття рішень та надання публічних послуг.
Серед них особливе місце займає бюджет участі (БУ) з
огляду на його інклюзивний потенціал та важливість
бюджетних питань у розподілі публічних ресурсів. Як
зазначав відомий дослідник бюджетів Дж. Хан, «бюджет
може розглядатися громадянами як уряд в мініатюрі» [4,
р. 93].
Участь громадян у найбільш загальній формі можна
визначити як ефективну та інформовану можливість
громадян впливати на вибір і поведінку представників
органів публічної влади. За такого підходу інтенсивність
та якість участі залежить від ролі громадянина та
ступеня його впливу на процес прийняття публічних
рішень. У політології участь громадян проявляється у
трьох основних аспектах: політичному, соціальному та
адміністративному.
З точки зору політики участь розглядається як
цінність сама по собі, що може сприяти оновленню
системи державного управління у зв’язку з кризою
представницької демократії. У цьому розумінні участь
може тлумачитися як інструмент, здатний активізувати
колективну діяльність громадян, здатну протидіяти
розчаруванню у демократичних інститутах. Як резуль
тат традиційні форми представництва поступово
протиставляються участі та обговоренню. Основна ідея
полягає у тому, що система управління, заснована на
пошуку нових колективних методів прийняття рішень,
спроможна повернути демократії її справжнє значення.
Соціальний аспект проявляється у тому, що участь
розглядається як інструмент, що зміцнює згуртованість
соціуму, долаючи зростаюче відчуття незадоволення
та відчуження, характерне для більшості громадян у
демократичних країнах. З часом ступінь ідентичності
серед членів громади зростає, що створює сприятливі
умови для розбудови соціального капіталу, посилення
демократичного управління та зростання громадянського
самоусвідомлення [11, р. 13].
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Адміністративний аспект полягає у тому, що
участь громадян здатна значно покращити діяльність
органів публічної влади, нівелювавши обмеження
традиційних концепцій управління на недоліки сучасних
підходів до організації діяльності адміністративних
органів держави. Так, надмірне захоплення концеп
цією Нового державного управління, що почала
набувати популярності у кінці ХХ ст., призвело до
фрагментації державного управління та посилення
конкуренції між його органами, що мало негативні
наслідки для «публічної етики» [2]. Також має місце
ризик наростання конфлікту між індивідуальними
інтересами та публічними інтересами з наслідками,
що ослаблює традиційні соціальні цінності публічного
управління, зокрема легітимність та рівність. Це
сприяло появі концепції публічного урядування (public
governance), орієнтованої на поглиблення взаємо
відносин між державою та громадянином, який не
розглядається винятково як споживач, а як партнер.
Такий підхід заснований на логіці співробітництва,
за якої необхідною є допомога низки акторів, що
задовольняють публічні потреби [9]. У цьому сенсі
участь громадян розглядається як фундаментальна
ознака переходу від «старого державного управління» до
«нового державного урядування» [6].
У найбільш загальному вигляді бюджет участі
можна визначити як сукупність методів для залучення
громадян до розпорядження бюджетними коштами. Я.
Сінтомер, який досліджував європейську практику БУ,
виділив такі п’ять критеріїв: 1) обговорення фінансових
і/або бюджетних питань; 2) залучення до цього процесу
представницьких органів на рівні міста; 3) регулярність і
повторюваність; 4) проведення публічних консультацій у
рамках спеціальних зустрічей або форумів; 5) наявність
механізмів підзвітності та відповідальності [8]. Згодом
М. Бассолі додав шостий критерій – можливість та
бажаність для пересічних громадян брати участь у
цьому процесі [1].
Реалізація бюджету участі супроводжується викорис
танням широкого переліку механізмів та інструментів
прийняття колективного рішення, які комбінуються
довільним чином. Це насамперед загальні збори
громадян, форуми, фокус-групи, комітети, петиції,
різноманітні плебісцити, електронне голосування тощо.
Зазвичай провідну роль відіграють збори мешканців,
які виконують низку функцій: інформують громадян,
формулюють пропозиції та ранжують їх, вибирають
найоптимальніший варіант.
Традиційно процедура складається з двох етапів:
1) інформаційного, в ході якого з’ясовуються потреби
та інтереси громадян; 2) підсумкового, коли за резуль
татами обговорень пропозицій приймається остаточне
рішення. Проблеми з проведенням зборів є особливо
дражливим питанням, оскільки від особи, яка їх очолює,
значною мірою залежить суть прийнятого рішення. Вона
може бути призначена органами публічної влади для
виконання як технічних, так і політичних завдань, або ж
обрана громадянами чи експертами. В окремих випадках
збори можуть призначати представників, які на основі
визначеного мандату, виконують побажання зборів.
БУ був створений, щоб дати можливість громадянам
висловити свою думку з конкретних пропозицій щодо
використання публічних коштів, таких як планування
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інфраструктурних проектів чи вибору варіанту надання
публічних послуг. Однак з часом питання, що вино
сяться на обговорення, значно урізноманітнилися.
Так Б. Вамлер пропонує виділяти дві основних фази
в еволюції БУ [10]. У першій фазі БУ зосереджувався
на чітко визначеному переліку проблем. Перші
спроби громадського обговорення бюджетних питань
характеризувалися акцентуванням уваги на потребах
та варіантах вирішення проблем у сфері міського
планування та інфраструктурних проектів загалом. З
часом почали розглядатися соціальні послуги, охорона
здоров’я, культура, спорт та навколишнє середовище.
На другому етапі органи місцевого самоврядування
вдалися до експериментів, орієнтованих насамперед на
вирішення соціальних питаннях широкого масштабу, а
також на визначення напрямів діяльності самоврядного
органу загалом, завдяки чому формувалася пріори
тетність різних напрямів витрачання бюджетних коштів.
Менш поширеним є обговорення питань місцевих
податків, оскільки додаткові надходження до бюджету
розширюють рамки бюджетів участі.
Класифікувати бюджет участі доцільно виходячи
з кількох основних критеріїв: за походженням; за
територіальним рівнем / масштабом; за ініціаторами; за
колом учасників; за ступенем інституціоналізації.
За джерелами походження можна виділити три
моделі бюджету участі: новозеландський, бразильський
та північноамериканська. Вперше ідея бюджету участі
була реалізована у новозеландському місті Крістчерч,
де громадяни були залучені до розробки щорічного
бюджету та багаторічного інвестиційного плану, в
якому особлива увага була приділена проблемам
відкритості та підзвітності. Такі учасницькі механізми
були впроваджені для покращення діяльності органів
державної влади та мінімізації негативних наслідків
Нового державного управління, зокрема для відрод
ження довіри до органів публічної влади для посилення
підзвітності публічних службовців.
Певні елементи бюджет участі у бразильському
Порту-Алегрі були запроваджені у 1988 році і пізніше
стали широко запозичуватися іншими містами Південної
Америки та світу загалом. Особливостями цієї моделі є
акцент на політичному і соціальному вимірі, обов’язкова
природа рішень, прийнятих учасниками бюджетних
зборів для органів публічної влади.
Дещо пізніше, у 1990-х роках, бюджет участі почав
практикуватися і в Північній Америці, де прагнення
залучити громадян до процесу прийняття рішень
було зумовлено насамперед необхідністю посилення
легітимності владних інститутів та зміцнення соціальної
згуртованості [3]. Протягом останніх десятиліть дедалі
помітнішим стає вплив моделі Порту-Алегрі, що була
реалізована в таких містах як Чикаго, Лос-Анджелес
та Нью-Йорк. Помітне зростання популярності цієї
практики спостерігається з середини 2000-х років
і станом на 2010 рік найчастіше бюджет участі
практикувався у Латинській Америці (511–920 проектів),
Європі (171–296) та Африці (66–110) [7, р. 10].
За масштабом можна виділити такі бюджети участі:
сублокальний, місцевий (муніципальний), регіональний
та загальнонаціональний. Історично вперше БУ був
реалізований на муніципальному рівні і на сьогодні
цей рівень є найбільш популярним для реалізації
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такого механізму участі громадян у вирішенні місцевих
питань. Значно рідше зустрічаються випадки його
впровадження на сублокальному, регіональному та
загальнонаціональному, який є найскладнішим для
реалізації такого роду учасницьких практик. Теоретично
і практично обґрунтовано максимальну ефективність
механізмів участі громадян саме у рамках невеликих
громад із сильним відчуттям ідентичності. Однак БУ
застосовувався також у багатьох великих містах, як це
показує класичний випадок Порту-Алегрі. Очевидно,
що чим більша громада, тим більш деталізованою
і складною має бути процедура участі. Зазвичай у
таких випадках обираються ті методи, що включають
територіальний поділ чи використовують переваги
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Якщо брати за основу класифікації ініціаторів впровадження БУ, то він може бути ініційованим зверху органами публічної влади, або ж знизу – організаціями
громадянського суспільства. У більшості випадків запровадження БУ мало нисхідний характер, тобто він ініціювався органами публічної влади (мером, місцевими чи
регіональними радами). Такий крок також підтримувався
державними органами або ж міжнародними/регіональними організаціями (зокрема Світовим банком та Європейським Союзом). Лише у країнах Південної Америки,
Азії та Африки мали місце випадки ініціювання переходу до БУ неурядовими організаціями та соціальними рухами. Відповідно, спосіб впровадження визначав і основні цілі – політичні, адміністративні чи соціальні, які
переслідувалися ініціаторами.
За колом учасників, залучених до вирішення бюджетних питань БУ може бути з вільним або обмеженим доступом для мешканців. Найчастіше практикується
відкрита модель, коли до обговорення залучаються усі
члени громади. Однак оригінальна модель Порту-Алегрі передбачала співробітництво лише з організованими
групами громадян, а у деяких випадках до обговорення
запрошуються спеціально відібрані громадяни, які пропорційно представляють різні соціальні групи.
За ступенем інституціоналізації у систему публіч
ного управління БУ може бути формалізованим або
частково формалізованим. Формалізація БУ, що полягає
у затверджені методики, нормативно-правових актів
щодо проведення обговорень та врахування прийнятих
колективних рішень, може розглядатися як бажання
органів публічної влади інтегрувати його у свою
управлінську практику та перетворити у постійний
механізм взаємодії із громадянами. Як свідчить досвід,
практика БУ є досить нестабільною і зазвичай не триває
більше кількох років [5, р. 3].
З іншого боку надмірна формалізація громадської ініціативи перешкоджає розвитку БУ, який потребує постій
них удосконалень з урахуванням технічних і організа
ційних можливостей, щоб заохочувати участь громадян
та спрощувати прийняття колективних рішень. Тому на
перших етапах впровадження БУ доцільним є встанов
лення доволі широких рамок проведення обговорень, з
подальшою його формалізацією на пізніших етапах.
Отже, класифікація моделей бюджету участі вихо
дячи з п’яти основних критеріїв передбачає виділення
таких форм: за походження (новозеландська, бразильсь
ка та північноамериканська); за масштабом (сублокаль
на, місцева (муніципальна), регіональна, загальнонаціо
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нальна); за ініціаторами (ініційована зверху або знизу);
за колом учасників (відкрита або представницька); за
ступенем формалізації (формалізована або частково формалізована).
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Джерелами і засадами дослідження стали роботи Мішеля Фуко, а також
праці українських, російських і західних вчених, які вивчають наукову спадщину
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відомого мислителя. Автором визначено наступні задачі: 1) з’ясувати місце
влади у процесі державотворення з точки зору М. Фуко; 2) охарактеризувати
природу держави згідно з авторським тлумаченням філософа; 3) дослідити
особливості влади як примусу у концепціях М. Фуко. Значна увага у статті
приділяється розгляду оригінальної концепції влади Мішеля Фуко, а також
ролі і місця держави в процесі реалізації політичних цілей, здійснення права
та виникнення / руйнації легітимності у політичному полі. Робиться спроба
протрактувати акценти мислителя на таких категоріях, як насилля, примус,
диктат. Автор робить висновок про постмодерний характер оригінальної
концепції держави і влади у Мішеля Фуко, який заклав підвалини для сучасного
усвідомлення багатовимірності і нестійкості класичних понять в умовах
соціальних, економічних та геополітичних трансформацій.
Ключові слова: політична влада, держава, насилля і примус, постмодерн,
політична участь, політико – правовий механізм, концепції Мішеля Фуко.

Проблематика держави та влади не втрачає
своєї наукоємності і продовжує залишатись у центрі
уваги філософів, політологів, правознавців і вчених
інших галузей знань. В умовах глобалізації та
інтернаціоналізації, питання про сутність влади взагалі
і державної влади зокрема не є однозначним і закритим
для дослідників. Констатуючи розмаїття підходів до
змісту елементів, які визначають характер суспільної
влади, все ж основними з них є політична і державна
влада, оскільки саме останні уособлюють в собі
елементи соціально–політичного порядку. У свою чергу,
Мішель Фуко належить до тієї когорти дослідників, які
запропонували власну модель інтерпретації актуальних
понять і визначили різноаспектні грані визначених
феноменів.
Науковий спадок філософа знаходиться у фокусі
уваги багатьох сучасних дослідників. Так, Олександр
Д’яков у своєму дослідженні «Мішель Фуко і його час»
доходить висновку, що протиставлення класичному
уявленню про владу безпосередньо її археології і
генеалогії у французького філософа стає однією з
центральних тем. У концепції археології та генеалогії
влади Фуко вбачає таку владу, яка є не простим
ставленням суб’єктів, а свого роду перетворюється на
модальність спілкування [1, с. 122]. Саме тому Фуко
постулює, що влада – це стратегія, а не надбання, це
механізми, маневри, тактики, техніки, дії. Це мережа
незмінно напружених, активних відносин, а не привілей,
яким можна володіти. Це сукупний вплив стратегічних
позицій панівного класу. При цьому особливо важливо,
на думку автора, є обґрунтування Фуко про владу, яка
обов’язково продукує, породжує знання [1, с. 410].
У той же час, дослідниця Ріда Зекріст, аналізуючи
праці Мішеля Фуко, акцентує увагу на мистецтві
карати в режимі дисциплінарної влади, при чому, не
спрямованої на репресії [2, с. 42]. Дане мистецтво
передусім має на меті наступні функції: співвідносити
дії та успіхи індивіда з певним цілим; відрізняти
індивідів один від одного; вибудовувати їх у
ієрархічному порядку; встановлювати таким чином
ступінь відповідності того, що необхідно досягти та
визначити зовнішній кордон ненормального [2, с. 45].
На думку ж Леоніда Павкіна, справжнім джерелом
влади, за Фуко, виступає людська могутність, її
насправді можна по різному трактувати, це і матеріальна
могутність, і фізична, і духовна, але це завжди якась
певна перевага [3, с. 33]. Проте у ХІХ ст. поряд із
відчуженням результатів діяльності (за Марксом),
відбувається і відчуження влади у людини (за Фуко).
Влада остаточно відривається від свого первісного
джерела і перетворюється у технічну безособову
машину, яка ставить певні рамки існування, не зважає
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ні на суб’єкта, ні на об’єкт. Влада – це та сила яка
рухає виробництвом, примушує людей працювати, і
тому владу швидше можна визначити як військову
дисципліну. Також, влада це скоріше зв’язок між
рівнями ієрархії, який ґрунтується на принципах
субсидіарності, а часто і на принципах терору та
шантажу [3, с. 36].
Глибокі інтерзв’зки у природі влади і держави
простежує вчений Володимир Фурс. Його тлумачення
ідей Фуко базується на тому, що влада має створювати
істину, а відтак повинна циркулювати і не бути
сконцентрованою в одному місці і в одних руках [4,
с. 128]. Політики та інтелектуали мають прагнути
до влади не заради самої влади, а заради створення
міцного фундаменту суспільства. Влада існує не тому,
що існує держава або державні інститути (суд, поліція,
армія), а навпаки, вони є породженням або втіленням
влади [4, с. 135]. Логічним, відповідно, є висновок, що
влада і свобода нерозривно взаємопов’язані, а замість
традиційної дедукції у владно – підлеглих стосунках має
здійснюватись «висхідний аналіз влади, що починається
з її елементарних механізмів, які мають свою власну
історію, свою траєкторію, свою техніку і тактику, меха
нізми інвестування, колонізації і впровадження у більш
загальних механізмах глобальної домінації» [4, с. 143].
Отже, у 1975 р. з’являється центральний твір
мислителя щодо політичного «Наглядати і карати.
Народження в’язниці». Мішель Фуко описує соціальну
історію західного суспільства як нескінченну гру по
перерозподілу владних функцій і структури насильства.
Мета цієї роботи, за формулюванням самого Фуко,
порівняльна історія сучасної душі і нової влади судити,
генеалогія нинішньої науково–судової єдності, в якому
влада карати знаходить собі підстави, обґрунтування
і правила, завдяки якому вона розширює свої дії і
маскує свою надмірну своєрідність. Коротше кажучи,
у цьому контексті Фуко формулює чотири основних
правила свого дослідження: покарання слід розглядати
як складну суспільну функцію; каральні методи суть
техніки, що володіють власною специфікою в більш
загальному полі інших методів відправлення влади;
покарання, таким чином, виступає певною політичною
тактикою; історія кримінального права та історія
гуманітарних наук мають загальну епістемологічно–
юридичну матрицю; технологія влади повинна бути
покладена в основу гуманізації кримінального права, так
як і пізнання людини; поява душі у сфері кримінального
правосуддя, що пов’язана з впровадженням в судову
практику корпусу наукового знання, є наслідком
перетворення способу захоплення тіла як такого відно
синами влади.
У даній праці Фуко спеціально звертається до
аналізу каральних механізмів державної влади, які
пригнічують і поневолюють людську особистість. Автор
виділяє три основні види покарання, які існували і
функціонували в ту чи іншу історичну епоху. У Середні
століття головним способом покарання була публічна
страта, яка здійснювалася як пишний театралізований
ритуал. Потім в епоху Просвітництва публічна страта
була замінена миттєвої смертю (гільйотина). Головним
же покаранням сучасної епохи, що почалася, на думку
Фуко, на межі XVIII–XIX ст. – є тюремне ув’язнення [5,
c. 164].
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Таким чином, автор робить наступний висновок:
«Влада в ієрархізованому нагляді дисциплін – не
річ, якою можна володіти, вона не передається як
властивість, вона діє як механізм. Завдяки методам
нагляду, фізика влади – панування над тілом
здійснюється за законами оптики та механіки, за
правилами гри просторів, ліній, а відтак не вдається,
принаймні в принципі, до надмірної сили або
насильства» [6, с. 238].
Що ж до самої влади, то вона характеризується
як прихована, розпорошена і навіть суперечлива, що
реагує нерозривно зі знанням і організуюча соціальний
простір за принципом тотального надзору – кожен
потенційно або реально перебуває під наглядом і
повинен постійно стежити за собою. Влада дисциплінує
і нормує індивідуальну поведінку. Незважаючи на те що
влада реалізується у всьому просторі соціуму, в будь–
якій установі ідеальним її простором, на думку Фуко,
залишається в’язниця, яку він досліджує і на практиці,
засновуючи «Групу інформації про тюрми». Цікаво,
що юридичною адресою Групи була домашня адреса
самого Фуко, а в рамках групи була створена перша у
Франції організація ув’язнених – «Ініціативний комітет»
з власним друкованим органом.
Фуко стверджує, що індивідуальне не є незалежним,
але формується в людині владою, щоб вивчати
і контролювати її. Специфічні практики влади
конституюють людину за допомогою покарання і опису
задоволень. Навіть, свідомість людини вибудовується
науковими дискурсами, одночасно приймаючи визнання
влади в будь–якій якості.
Саме слово «дискурс» не піддається точному
перекладу. Буквально його значення – «мова», «бесіда»,
«розмова», «міркування». Сьогодні з подачі Фуко
під дискурсом розуміється наукова або філософська
концепція. Оскільки вона висловлюється в усному
мовленні або на листі, це мова або текст, що мають
науковий або філософський зміст. При цьому
обов’язково мається на увазі їх направленість на слухача
чи читача. Поняття дискурсу пов’язане з мовчазним
визнанням того, що наш пізнавальний апарат має
соціальну природу – не в тому сенсі, що він є родове
надбання людини або що він сформувався в процесі
взаємодії людей, а в тому сенсі, що саме значення
складових його наукових понять і категорій соціально
обумовлено, виражає деяке суспільне ставлення до тих
чи інших сторін дійсності.
Одночасно, Мішель Фуко використовує приклад
«Паноптикуму» Ієремії Бентама. Влада порівнюється
у нього з будинком у якому на кожному кроці ведеться
спостереження. У державі подібні методи прийшли
знову ж таки із виховних закладів: військових училищ,
тюрем та психологічних лікарень. Але в політиці
така система, як завжди, набрала особливого розмаху,
перетворившись у поліцейську державу.
Поліцейська держава – це форма абсолютизму,
що панувала в Європі з другої половини ХVІІ ст. до
початку XIX ст. Характерними рисами поліцейської
держави були урядова опіка та втручання в усі
сфери життя, відсторонення громадян від участі в
державному управлінні, підпорядкування економіки
інтересам збільшення державної скарбниці, наявність
дуже розгалуженої бюрократії. Поліцейська держава
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у суспільстві завжди прагне побудувати таку систему
відносин котра б нагадувала Паноптикум, в якій можна
було б за всіма прослідкувати. Саме тому, Мішель
Фуко пропонує розглядати архітектуру як складову
частину політичної влади. Стиль будування будинків,
кількість кімнат, район, це все має серйозні психологічні
підвалини. З ХІХ ст. у робітничих поселеннях
будиночки почали будувати з урахуванням певних
санітарних та культурних норм, з’явилась диференціація
кімнат, санітарні вузли. Для Фуко такі зручності не
є свідоцтвом турботи працедавців про робітників,
а лиш бажанням загнуздати сексуальні інстинкти
людей, зробити їх більш вразливими та підлеглими.
Прагнення створити абсолютно відкрите суспільство є
наслідком творчих успіхів таких мислителів як Руссо,
Монтеск’є з їх прагненнями того, щоб у суспільстві не
залишилося жодної темної сторони, нічого недостойного
громадянина, щоб одні серця поєднувалися з іншими
серцями, а думки з думками. У творі «Наглядати і
карати. Народження в’язниці» Мішель Фуко наводить
ще один приклад архітектурної влади. Він полягає в
тому що видима сторона влади у Середньовіччі мала і
свій архітектурний аналог, ним безперечно був пишний
Версаль. Натомість, сьогодні архітектурним виразом
влади є непримітні, часто сірі адміністрації, які своїм
зовнішнім виглядом швидше нагадують тюрми, ніж
публічні органи влади [6, с. 315].
Ще однією проблемою, яку піднімає Фуко у есе
«Око влади» є проблема кількості населення в країні
і механізмів за його контролем. Він вважає, що чим
більше людей, тим легше владі за ними наглядати [7,
c. 305]. За принципами свого функціонування влада
дуже залежить від географічного місця здійснення.
Набір акторів які в піраміді влади взаємозалежно діють
завжди є різним, це можуть бути місцеві адміністрації,
школи, лікарні, тюрми, ЗМІ, громадські організації.
Характер відносин між ними породжує і характер
влади в цьому окремому районі. Критикуючи марксизм,
Фуко все ж запозичує у нього термінологічний апарат.
Виступає проти розуміння влади як надбудови, тому
що для Фуко вона є елементом системи, він свідомо
підтримує думку про те що розвиток і відчуження
влади є наслідком зростання виробничих відносин.
Адже саме вони є головним детермінантом відносин
суспільних реляцій в піраміді, які і визначають характер
влади. Саме такий постійний кругообіг влади і є
головним джерелом капіталізму. Створила таку систему
буржуазія, виходячи зі своїх проблем. Відповідно тоді,
феодальна влада діяла шляхом прямого насильства.
Перевагою буржуазної влади завжди є і буде її вміння
пристосуватись до будь яких вимог, вміння швидко
впроваджувати переоцінку цінностей [8, c. 251].
Разом з цим, влада набуває форми неприхованого
примусу у концепціях М. Фуко. Вперше концепт «la
gouvernementalite» був використаний в рамках зимового
курсу 1977–1978 років «Безпека, територія і населення».
Цей концепт був озвучений у четвертій лекції курсу, яка
була названа «la gouvernementalite» і була прочитана
1 лютого 1978 року. В ході цієї лекції Фуко підкреслив
свій намір змінити загальний зміст самого курсу. Сам
Фуко, як можна бачити, ніде спеціально не пояснює
зміст терміну «la gouvernementalite», а використовує
його як якусь загальну рубрику для найменування тієї
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стратегії управління, яка склалася на Заході у Новий
час. Цей термін вказує не тільки на політичні аспекти
управління, але і на педагогічні, духовні і релігійні
його вимірювання. Інтерес до цієї проблематики був
викликаний прагненням пояснити, як на Заході з’явилася
«індивідуалізована влада». Згідно Фуко, такий тип влади
став формуватися в XVII столітті в період Релігійних
воєн, насамперед, Тридцятилітньої війни (1618–1648).
У цю епоху існувало дві технології управління:
1) «пасторська влада», метою якої було управління
індивідом в ім’я порятунку його душі, і 2) «поліція»,
метою якого було управління індивідом в інтересах
адміністрування держави.
Слід наголосити, що Мішель Фуко, як дослідник
влади у часі виробив свою, особливу точку зору.
Для нього історія – це історія зміни стратегій влади.
Принциповим моментом є саме «індивідуалізація
влади». Перехід до нової стратегії починається на
Заході з кінця XVI століття. Цей перехід вимагав,
з одного боку, нових форм організації держави, а з
іншого – нових технологій управління. Щоб інтерпре
тувати управління Фуко, навіть, конструює для себе
особливий об’єкт пізнання, який і називається «la
gouvernementalite».
Деякі автори визначили концепцію Фуко як
«четверте обличчя влади», оскільки «влада–4»
з’являється в тих структурах людських відносин, які
раніше вважалися вільними від влади. Влада «ніколи не
розташовується «тут» або «там», ніколи не знаходиться
в чиїхось руках, ніколи не присвоюється як товар або
частина багатства». Влада – це специфічний механізм
досягнення чогось, «це спосіб зміни певних дій за
допомогою інших дій». На відміну від традиційної
концептуалізації, «влада» у Фуко не розглядається як
влада А над Б; швидше і А і Б є продуктами влади,
вони створюються владою і складають найважливіший
елемент в її конструкції. Влада – це тотальність,
постійно
підпорядковуюча
індивідів,
шляхом
структурування можливого поля їх діяльності; вона
проявляє себе в різноманітті силових відносинах,
іманентних сферах її існування [5, c. 50].
Концепція влади Фуко також заявляє, що влада є
породженням самої природи людської раціональності,
звідси перманентна інтенція до домінування, підпо
рядкування собі світу, інших людей («влада – манера
мислити»), тому зрозуміти владу можна, тільки
виявивши її технологію, процес здійснення – «мікро
фізику» [9, с. 28].
Власну методологію дослідження влади Фуко
називає «аналітикою влади» і протиставляє її «класичній
теорії влади». Згідно мислителя, теорія влади
функціонує у моделі, де вона (влада) інтерпретується
наступним чином. По–перше, влада розуміється за
аналогією з власністю як сукупністю благ, якими можна
володіти, користуватися і розпоряджатися. По–друге,
влада інтерпретується за принципом бінарної опозиції:
завжди є суб’єкт і об’єкт влади, той, хто здійснює
владу і той, стосовно до кого влада здійснюється. Якщо
влада є своєрідною власністю, то стає очевидним факт
«нерівного розподілу» влади серед суб’єктів, внаслідок
чого одні суб’єкти отримують можливість застосовувати
свою владу по відношенню до інших. По–третє, на
мікрорівні влада зв’язується, переважно, з раціональним
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вибором суб’єкта. Якщо влада виявляється специфічною
формою власності суб’єкта, то саме суб’єкт вирішує
питання її застосування, розподілу чи передачі.
Влада, таким чином, – це атрибут цілераціональної
дії. По–четверте, спосіб буття влади у державі –
репресивність. Саме в примусі, репресії найбільш
повно виражає себе влада. Якщо така модель розуміння
влади була ще виправданою при аналізі домодерного
європейського суспільства, то її застосування стосовно
модерних практик влади вже не може бути цілком
об’єктивним. Адже той тип режиму влади–знання, який
почав затверджуватися в кінці XVIII – початку XІX
століття, вже ніяк не можна назвати репресивним. Це
здається очевидним, беручи до уваги освітянську ідею
«гуманізації влади». Так, в XIX столітті зникає практика
тілесних покарань.
Підсумовуючи, можна наголосити, що влада згідно
Фуко це своєрідний медіум, що циркулює в державі і
по–суті має ознаки постмодерності. По–друге, влада не
є відношенням домінування суб’єкта над об’єктом. Адже
об’єкт влади означає «позбавленість влади», однак,
«там де є влада, там завжди є і опір, який ніколи не
перебуває стосовно цієї влади у зовнішній позиції». По–
третє, влада інтерпретується як несуб’єктивна здатність
або атрибут. Дійсно, влада завжди здійснюється через
індивідуальні мотиви і інтереси, але вона ніколи
не тотожна їм. По–четверте, влада у державі може
проявлятися через негативні санкції, однак, будь–який
режим влади–знання, в своїй основі, є «позитивним»,
оскільки він обов’язково продукує певні масиви
наукового та донаукового знання.
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Interpretation of the phenomena of state and power in the
scientific discourse by Michel Foucault
In this article, the author uses a theoretical approach to analyze the phenomena
of state and power in the interpretative model of Michel Foucault. The sources and
principles of the study were the work of Michel Foucault, as well as the works of
Ukrainian, Russian and Western scholars who study the scientific heritage of the
famous thinker. The author identified the following tasks: 1) to find out the place of
power in the process of state–building in terms of M. Foucault; 2) to characterize the
nature of the state in accordance with the author’s interpretation of the philosopher;
3) to study the features of power as coercion in the concepts of M. Foucault.
Considerable attention is paid to the consideration of the original concept of the
power of Michel Foucault as well as the role and place of the state in the process
of realizing political goals, the realization of law and the legitimacy in the political
field. An attempt is made to interpret the emphasis of the thinker in such categories as
violence, coercion, dictates. The author concludes about the postmodern nature of the
original concept of state and power in Michel Foucault, which laid the foundations
for the contemporary awareness of the multidimensionality and instability of classical
notions in the context of social, economic and geopolitical transformations.
Keyboards: political power, the state, violence, postmodernism, political
participation, political and legal mechanism, the concepts of Michel Foucault.
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Роль незаконних воєнізованих і збройних
формувань в акціях громадянської непокори
та військово–політичних конфліктах в Україні
Досліджено роль незаконних воєнізованих і збройних формувань в
акціях громадянської непокори та військово–політичних конфліктах в
Україні. Зроблено висновок про те, що діяльність не передбачених законами
воєнізованих та збройних формувань, поглиблення мілітарних тенденцій в
українському суспільстві обумовлює значні ризики для розвитку демократії та
громадянського суспільства і створює реальні підстави для подальшої ескалації
збройного насильства в Україні.
Ключові слова: незаконні воєнізовані та збройні формування, екстремізм,
тероризм, громадянська непокора, військово–політичні конфлікти.

Трансформація сучасного українського суспільства
в умовах глобалізації зумовлює появу і поширення
принципово нових суспільно–політичних загроз і викли
ків національній безпеці. Забезпечення національної
безпеки, як випливає з положень чинного законодавства
України, передбачає захищеність життєво важливих
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави,
за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства,
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реаль
них та потенційних загроз національним інтересам [12].
Рівень захищеності національних інтересів від
різноманітних загроз і викликів визначає реальний
стан національної безпеки держави. Об’єктивно її
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забезпечення потребує вироблення науково–експертних
оцінок значущості потенційних і реальних суспільно–
політичних загроз і викликів, серед яких вагоме
місце посідає поширення в українському суспільстві
радикалістських та екстремістських ідей і практик. Тому
запобігання виявам радикалізації та екстремізму є одним
з головних напрямів реалізації державної політики
у сфері забезпечення національної безпеки України
[12]. Підвищений ризикогенний характер діяльності
радикально налаштованих суб’єктів політики вимагає
розроблення виважених, науково обґрунтованих підходів
до оцінки їх значення і ролі у суспільно–політичному
житті України, визначення можливостей і стратегічних
пріоритетів у зниженні їх конфліктогенного потенціалу і
спрямування їх діяльності у конструктивне русло.
Серед напрямів реалізації державної політики
у сфері забезпечення національної безпеки України
виокремлюються:
– забезпечення неухильного додержання консти
туційних прав і свобод людини і громадянина, захист
конституційного устрою;
– вдосконалення системи політичної влади з метою
зміцнення демократії, духовних та моральних засад
суспільства;
– підвищення ефективності функціонування політич
них інститутів влади;
– створення дієвих, зокрема судових, механізмів
захисту конституційних прав людини і основних свобод;
– забезпечення політичної стабільності, громадянсь
кого миру та взаєморозуміння в суспільстві тощо [12].
Через це екстремізм як комплекс загроз і викликів
національній державності України, на думку М. Яхьяєва,
є крайньою формою соціальної деструктивної дії,
що створює загрозу безпеці держави, стабільному
розвитку суспільства [16]. Законом України «Про основи
національної безпеки України» встановлено низку загроз
національним інтересам держави, які, на нашу думку,
потрапляють під визначення екстремістських:
– посягання з боку окремих груп та осіб на
державний суверенітет, територіальну цілісність, еконо
мічний, науково–технічний і оборонний потенціал
України, права і свободи громадян;
– злочинна діяльність проти миру і безпеки людства;
– можливість незаконного ввезення в країну зброї,
боєприпасів, вибухових речовин і засобів масового
ураження, радіоактивних і наркотичних засобів;
– спроби створення і функціонування незаконних
воєнізованих і збройних формувань та намагання вико
ристати в інтересах певних сил діяльність військових
формувань і правоохоронних органів держави;
– вияви сепаратизму, намагання автономізації за
етнічною ознакою окремих регіонів України;
– виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і
міжконфесійних відносин, радикалізація та вияви
екстремізму в діяльності деяких об’єднань національних
меншин та релігійних громад [12].
Отже, загрози екстремізму для національної безпеки
держави виявляються у посяганнях на конституційний
лад і територіальну цілісність країни, використанні
неправомірних, насильницьких методів політичної
боротьби, що становлять загрозу життю та здоров’ю
громадян, сприяють ескалації соціально–політичного
напруження в державі тощо. Значною обставиною,
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що зумовлює появу і поширення екстремізму, є
біфуркаційність соціальних трансформацій в Україні, що
характеризується збільшенням майнової диференціації
населення, посиленням політичної поляризації суспіль
ства, наростанням соціальних антагонізмів та екзальтації
протестних настроїв, нерозвиненістю демократичних,
правових та громадянських інституцій тощо.
Метою статті є аналіз ролі незаконних воєні
зованих і збройних формувань в акціях громадянської
непокори та військово–політичних конфліктах в Україні.
Проблематика появи і функціонування незаконних
воєнізованих і збройних формувань стала предметом
наукових досліджень таких авторів, як П. Агапов і
А. Хлебушкін, А. Вознюк, Ж. Оспанова, В. Робак та
ін. Разом із тим, зазначені автори досить поверхнево
висвітлюють специфіку і роль незаконних воєнізованих і
збройних формувань в акціях громадянської непокори та
військово–політичних конфліктах. Зазначена обставина й
визначає актуальність пропонованої статті.
Актуалізація різноманітних соціально–деструктив
них практик є характерною, насамперед, для транзи
тивних суспільств. Це цілком закономірно спричинює
перенесення соціальної активності окремих депри
вованих індивідів і маргінальних прошарків населення
у кримінальну площину, актуалізацію протестної
політичної культури і протестної поведінки.
Численні вияви інтолерантності і нетерпимості,
політично мотивованого, а інколи і збройного,
насильства попри декларативні заяви вищого політич
ного керівництва держави щодо поглиблення демокра
тичних процесів в Україні, необхідності створення
умов для формування громадянського суспільства та
інтеграції до європейського політичного, економічного
та соціокультурного простору, свідчать про те, що
життя і здоров’я, честь і гідність людини ще не стали
належним чином усвідомленою найвищою цінністю в
Україні.
Сьогодні в українському суспільстві спостерігається
критично високий попит на радикалістські ідеї
та базовані на них екстремістські практики, адже
це є найлегшим способом, з психологічної точки
зору, висловити своє невдоволення негативними
процесами, що відбуваються у соціумі. Саме через це
окремі політики–популісти використовують епатажні
методи політичної боротьби для привернення до
себе уваги та здобуття електоральної підтримки.
Разом із тим надмірний радикалізм маргіналізованих
прошарків населення, схильність окремих радикально
налаштованих осіб до екстремістських, а подекуди
й терористичних, форм суспільної активності є
джерелом ескалації небажаних соціальних конфліктів.
Поширення цих процесів у різних сферах суспільного
життя може призвести до фактичного колапсу системи
державного управління, адже неконтрольована вулична
стихія, спираючись виключно на грубу силу і власну
безкарність, у позаправовий і позапроцесуальний
спосіб вершитиме свій самосуд задля здобуття влади
і задоволення своїх матеріальних інтересів. На
небезпечність цих виявів для українського суспільства
і держави в одному із своїх інтерв’ю вказує і Радник
Президента України – директор Національного
інституту стратегічних досліджень В. Горбулін:
«Свобода», «Правий сектор» і Нацкорпус Білецького
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об’єдналися поки що для проведення «Маршу
національної гідності», який зібрав чимало людей. Я
не виключаю, що їх сьогодні можуть використовувати
для розхитування внутрішньої ситуації в країні. Тому
тут потрібно більше працювати нашим спецслужбам,
контррозвідці та розвідці, правоохоронним органам.
Враховуючи, що частина націоналістичних організацій
певною мірою є анархічними структурами (з цілком
патріотичним гаслами), які спроможні до радикальних
кроків, з усім цим нині треба рішуче боротися. Для
України жодні радикальні виступи не потрібні. Сьогодні
країна як ніколи потребує єдності, згуртування влади та
громади» [13].
Значне занепокоєння викликають численні факти
втягнень молодих людей до неконвенціональної
політичної діяльності. Доводиться констатувати, що
сьогодні у межах радикально налаштованих суб’єктів
політики властиві молоді романтизм і бунтарський
дух, енергія, заповзятість та високі патріотичні почуття
замінюються стрімким поширенням інтолерантності
та відвертої нетерпимості, поєднані із культом грубої
сили і правовим нігілізмом. Гранично радикалізовані
прошарки молодіжного середовища стають своєрідним
«штурмовим загоном» та інструментом для «зведення
рахунків» із політичними опонентами.
Деякі молоді люди, досить своєрідно розуміючи
вуличний акціонізм, стають об’єктом маніпулятивних
впливів з боку окремих політичних авантюристів,
які будь–що прагнуть здобути владу. Такий активізм,
базований на насильстві і демонстративному ігноруванні
загальнолюдських норм етики і моралі, поступово
«легалізується» у масовій свідомості. Фактично, він стає
нормою політичного життя у нашій державі.
Навіть т.зв. «сміттєва люстрація», яка проводилась
радикально налаштованими молодими людьми щодо
окремих діячів політичного режиму В. Януковича,
була засуджена Європейським союзом, адже одним із
вихідних принципів верховенства права у демократичній
державі є презумпція невинуватості [див. 4]. Крім того,
у ст.28 Конституції України зазначається: «Кожен має
право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує його гідність, поводженню чи
покаранню» [6].
Спроби ухвалення політичних і державно–управ
лінських рішень не через дотримання принципів
політичного компромісу і консенсусу, а шляхом
використання вуличної, некерованої стихії унаочнюють
недосконалість вітчизняної політичної культури і
вказують на досить специфічне розуміння цінностей
демократії окремими суб’єктами суспільно–політичного
життя.
Варто пам’ятати, що увесь цивілізований світ
засуджує такі вчинки. У Резолюції Парламентської
Асамблеї Ради Європи 1344 (2003) «Про загрозу для
демократії з боку екстремістських партій і рухів у
Європі» з цього приводу зазначається: «Екстремісти
становлять небезпеку для всіх демократичних держав
через те, що їх фанатизм може служити приводом для
застосування і виправдання насильства. Навіть якщо
самі вони не проповідують насильство, вони створюють
клімат, який сприяє зростанню насильства. Це створює
безпосередню загрозу конституційному ладу і свободам,
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представляє непряму небезпеку викривлення норм
політичного життя. Для того, щоб нейтралізувати
зростання популярності екстремістів серед виборців,
традиційні політичні партії можуть піддатися на спокусу
взяти на озброєння проблематику і демагогічні прийоми,
які використовуються екстремістськими партіями» [10].
Зростання мілітаристських настроїв в українському
суспільстві та їх значне поширення, насамперед,
серед молоді, викликає серйозну пересторогу у
західноєвропейських країнах та США. Так, колишній
службовець Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) Дж. Коен у своєму аналітичному огляді
«Українські ультраправі мілітаристи кидають виклик
уряду» зазначає, що у ході боротьби з сепаратистами,
яких підтримує Росія, в Україні з’явилася інша загроза
для її довгострокового суверенітету – сильні праві
ультранаціоналістичні групи. Вказаний аналітик вислов
лює обґрунтовані побоювання, що ці групи можуть
розпочати боротьбу проти легітимних органів державної
влади. На це вказують захоплення активістами ультра
правих воєнізованих угруповань приміщень Львівської
та Київської міських рад, напади на художні виставки,
антифашистські демонстрації, форум «Українці оби
рають мир», ЛГБТ–заходи, окремі медіа–організації,
судові процеси і марш до Дня Перемоги, присвячений
завершенню Другої світової війни.
Попри те, що ультраправі політичні сили, такі як
ВО «Свобода» або НВР «Правий сектор» не мають
значної підтримки серед населення, ця загроза не
може перебувати поза контролем держави, адже
фактична безкарність правих радикалів лише зміцнює
їхню впевненість у своїх діях. З огляду на це,
Дж. Коен вважає, що українська влада має неухильно
дотримуватись політики «нульової толерантності» щодо
ультраправого воєнізованого або збройного насильства.
Президент України П. Порошенко має визначити
припинення цього насильства одним із пріоритетних
завдань діяльності органів МВС, СБУ та Генеральної
прокуратури України.
Також на думку Дж. Коена, український уряд
має розірвати будь–які зв’язки між правоохоронними
органами і ультраправими парамілітарними організа
ціями, адже використання Національної гвардії України
для боротьби з ультранаціоналістичним насильством є
складним, коли такі ультранаціоналістичні воєнізовані
групи інтегровані до самої гвардії. Американський
аналітик наголошує на необхідності проходження
спеціальної підготовки працівниками Національної
поліції України з питань прав людини, орієнтованої
на поліпшення поліцейської діяльності і розслідувань
злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Працівники
поліції, які демонструють ознаки симпатій або
зв’язків з екстремістами, мають бути виключені з лав
правоохоронних органів. Наостанок Дж. Коен робить
висновок про те, що Президенту України П. Порошенку
ще не занадто пізно припинити зростаюче відчуття
безкарності за злочини, скоєні на ґрунті ненависті, але
він має діяти уже зараз [17].
Стрімка девальвація авторитету органів державної
влади і втрата довіри до її правоохоронної системи
з боку населення є вагомими чинниками для появи
і розвитку громадських об’єднань, які намагаються
перебрати на себе репресивно–правові функції і силові
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можливості держави. Відтак незаконні воєнізовані
та збройні формування постають у якості альтер
нативи Збройним силам, правоохоронним і безпековим
органам, які демонструють свою слабкість у захисті
від потенційної чи реальної зовнішньої агресії, підтри
манні на належному рівні громадського порядку,
або є частково скомпрометованими у масовій
свідомості внаслідок надмірної артикуляції у своїй
діяльності каральних функцій та їх переважання над
профілактично–виховними.
Незаконний силовий тиск з боку правоохоронних і
безпекових органів на опозиційні громадські об’єднання
шляхом безпідставного затримання активістів, силового
розгону мирних протестних акцій, кримінального
переслідування за політичним мотивами сприяють
посиленню самоорганізації, появі ознак воєнізованості
та озброєності у найбільш радикально налаштованих
суб’єктів суспільного життя. Екстремістськи налаш
товані політичні сили намагаються всіляко поглибити
наявний конфлікт між державою та інститутами
громадянського суспільства і використати його з метою
захоплення влади. За таких умов громадські об’єднання,
які набули ознак незаконних воєнізованих і збройних
формувань, стають інструментом явно злочинного
тиску на вище політичне керівництво держави і рушієм
дестабілізації суспільно–політичної ситуації в країні.
Саме на них екстремістськими центрами покладаються
завдання
щодо
забезпечення
силової
протидії
правоохоронним і безпековим органам та реалізації
сценарію збройного заколоту в країні. З огляду на це,
у країнах, які обрали демократичний шлях розвитку і
неухильно дотримуються принципу верховенства права,
діяльність не передбачених законами воєнізованих та
збройних формувань визнається вагомою загрозою для
політичної стабільності.
В Україні діяльність незаконних воєнізованих та
збройних формувань пов’язується із низкою загроз
для громадського порядку та національної безпеки.
Враховуючи норми чинного кримінального законодав
ства, доцільно виокремити такі групи загроз.
Загрози для громадського порядку, у тому числі,
пов’язані із перешкоджанням діяльності суб’єктів
суспільно–політичного життя та порушенням нормаль
ного функціонування органів державної влади.
Громадські об’єднання, які є парамілітарними
за своєю організаційною структурою і характером
діяльності або мають у своєму складі не передбачені
законами воєнізовані або збройні формування, досить
часто провокували силові сутички між різнополярними
політичними силами або ставали учасниками силових
зіткнень із працівниками правоохоронних органів. У
межах Кримінального кодексу України ці інциденти
досить часто кваліфікувалися як перешкоджання
законній діяльності професійних спілок, політичних
партій, громадських організацій (ст.170 КК України),
групові порушення громадського порядку (ст.293 КК
України), масові заворушення (ст.294 КК України),
заклики до вчинення дій, що загрожують громадському
порядку (ст.295 КК України), хуліганство (ст.296 КК
України), незаконне перешкоджання організації або
проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій
(ст.340 КК України), захоплення державних або
громадських будівель чи споруд (ст.341 КК України),
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опір представникові влади, працівникові правоохо
ронного органу (ст.342 КК України), погроза або
насильство щодо працівника правоохоронного органу
(ст.345 КК України) та ін. [8].
Так, діяльність парамілітарної організації УНА–
УНСО, виходячи із ідеологічної настанови «Провокація,
репресія,
революція»,
насичена
вищенаведеними
інцидентами. Політичні акції, які проводились цією
організацією, досить часто супроводжувались сутичками
із представниками лівих та проросійських партій і
громадських організацій. Ці заходи ставали своєрідною
реакцією на випадки сепаратизму, які мали місце у
різних регіонах України з компактним проживанням
представників інших національностей. Так, у першій
половині 1991 р. у Донецькій області активістами
УНА–УНСО було припинено спроби відновлення
ефемерної «Донецько–Криворізької республіки» та
розігнано створену проросійськими громадськими
діячами «Донецьку національну гвардію». У листопаді
1991 р. «унсовцями» було розігнано конгрес і мітинг
проросійської організації «Отечественный форум».
Через силові сутички, які мали місце під час цих
подій, відбулися перші масові арешти активістів
УНА–УНСО. Аналогічно у м. Одесі «унсовцями»
було припинено спроби створення «Новоросійської
республіки». У червні 1992 р. активістами організації
було розігнано румунський конгрес у м. Чернівцях, на
якому порушувалось питання про об’єднання Північної
Буковини з Румунією. У лютому–березні 1992 р.
через значне поширення сепаратистських настроїв у
Криму керівництвом УНА–УНСО проведено рейд до
південних регіонів України під назвою «Поїзд дружби»,
у якому взяло участь понад 500 активістів організації.
Також на початку 1990–х рр. представники УНА–
УНСО відзначились сутичками на масових акціях,
які проводились з ініціативи політичних партій лівої
спрямованості.
Протягом 1992 р. з метою недопущення переходу
низки об’єктів, які перебували у власності релігійних
громад, під юрисдикцію філій Російської православної
церкви в Україні «унсовцями» було захоплено Києво–
Печерську Лавру та низку релігійних споруд у різних
регіонах України. У листопаді цього ж року активісти
УНА–УНСО разом із представниками об’єднання
воїнів–інтернаціоналістів взяли активну участь у
сутичках із міліцією під час відстоювання прав
«афганських» сімей на житло у м. Києві.
Восени 1993 р. у м. Вінниці відбулися масові
протестні акції, спрямовані проти міського голови
Д. Дворкіса. За фактом масових заворушень проти
керівництва місцевого осередку УНА–УНСО було
порушено кримінальну справу. Голова осередку
С. Чаплигін був засуджений до двох з половиною років
позбавлення волі, активісти організації А. Буденко та
І. Ріжок отримали умовні терміни покарання [1, с.124].
18 липня 1995 р. у м. Києві за безпосередньої участі
активістів УНА–УНСО під час похорону Патріарха
Київського і всієї Руси–України Володимира (Василя
Романюка) відбулися масштабні масові заворушення, які
увійшли в історію під назвою «Чорний вівторок». Вони
супроводжувались численними бійками із працівниками
правоохоронних органів та арештами активістів УНА–
УНСО. Наслідками цих подій стало зняття УНА–УНСО
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з реєстрації Міністерством юстиції України [див. 1,
с. 125–126; 15].
У квітні 1996 р. активісти УНА–УНСО узяли
активну участь у заходах білоруської опозиції у
м. Мінську, які супроводжувались бійками із правоохо
ронними органами та затриманням «унсовців».
Наприкінці 2000 р. – на початку 2001 р. УНА–УНСО
разом із іншими опозиційними політичним силами
брала активну участь в акції «Україна без Кучми».
Кульмінацією цієї акції стали події 9 березня 2001 р.
у м. Києві, які супроводжувались масовими бійками
«унсовців» із співробітниками спецпідрозділу «Беркут»
МВС України. Наслідками цих безпорядками став арешт
18 членів УНА–УНСО, які отримали різні терміни
ув’язнення [див. 11].
Інші парамілітарні формування – Всеукраїнська
організація «Тризуб» імені Степана Бандери, Варта
ДСУ, «Народні загони» СНПУ і «Товариство сприяння
Збройним силам та Військово–морському флоту
України «Патріот України» були менш активними.
Їхня діяльність, зазвичай супроводжувалась зіткнен
нями із активістами проросійських і лівих політичних
сил. Одними із найбільш масштабних стали сутички
7 листопада 1997 р. у м. Львові між активістами вище
наведених парамілітарних формувань та прихильниками
Комуністичної партії України. Внаслідок вуличних
бійок за фактом організації масових заворушень проти
тодішнього керівника «Товариства сприяння Збройним
силам та Військово–морському флоту України «Патріот
України» А. Парубія було порушено кримінальну справу,
яка не була доведена до суду [див. 1, с. 130].
Найбільш масштабною протестною акцією, у
межах якої відбулася консолідація різноманітних
опозиційних сил та дотичних до них парамілітарних
формувань, стали події листопада 2013 р. – лютого
2014 р. («Євромайдан» або «Революція Гідності»). У
ході протестних заходів на авансцену політичного життя
вийшли такі парамілітарні формування як «Правий
сектор», «Самооборона Майдану» та інші об’єднання,
які не прагнули брендингової ідентифікації. Зазначені
акції супроводжувались гострим протистоянням із спів
робітниками спецпідрозділу «Беркут» та військово
службовцями Внутрішніх військ МВС України, які
спричинили масову загибель громадських активістів та
працівників правоохоронних органів. Усі обставини цієї
масштабної громадянської трагедії і досі є повністю
нез’ясованими [див. 14].
Протестні акції, що відбувались в Україні протягом
листопада 2013 – лютого 2014 рр., зумовили формування
нового тренду політичного життя. Діяльність найбільш
непримиренно і радикально налаштованих опозиційних
сил за своїми зовнішньостилістичними і поведінковими
ознаками почала набувати воєнізованого характеру.
Кількамісячне протистояння із правоохоронними
органами набуло досить своєрідного героїчного ореолу
у масовій свідомості. У подальшому це спричинило
якісну трансформацію форм політичної поведінки та
політичної участі. Воєнізовані та збройні громадські
об’єднання
стали
повноправними
учасниками
суспільно–політичного життя в Україні. Ця обставина,
своєю чергою, спричинила появу низки загроз для
української демократії, громадянських інституцій та
державності.
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Експерти Всеукраїнського громадського об’єднання
«Інститут «Республіка», аналізуючи стан дотримання
свободи зібрань в Україні протягом 2015–2016 рр., у
своєму звіті відзначили низку деструктивних тенденцій
у цій сфері, спричинені діяльністю різноманітних
парамілітарних націоналістичних угруповань. Зокрема,
на думку аналітиків цього об’єднання, останнім часом
спостерігається суттєве зростання кількості немирних
зібрань із застосуванням зброї та насильства [2]. Так,
масштабною трагедією стали події 31 серпня 2015 р.,
коли під час мітингу активістів праворадикальних партій
і організацій під будівлею Верховної Ради України один
із учасників заходу жбурнув гранату у правоохоронців,
внаслідок чого чотири військовослужбовці Національної
гвардії України загинули від отриманих поранень, а
понад 140 осіб було госпіталізовано [див. 9].
Також експертами цього об’єднання відзначається
різке збільшення кількості нападів на мирні зібрання
з боку ультраправих активістів, які належать до ВО
«Свобода», «Самооборони Майдану», «Автомайдану»,
НВР «Правий сектор», Цивільного корпусу «Азов»
тощо, причому погрози на адресу організаторів та
учасників не заборонених судом мирних зібрань широко
транслюються українськими ЗМІ. В аналітичному звіті
Інституту «Республіка» відзначається, що зазвичай ці
напади супроводжуються насильством щодо учасників
мирних зібрань, причому вказується на численні
факти бездіяльності правоохоронних органів, а в
окремих випадках і координації дій правоохоронців з
нападниками.
Так, на учасників антифашистського мітингу
пам’яті правозахисників Маркелова і Бабурової 19 січня
2016 р. у м. Києві було скоєно напад представниками
Цивільного корпусу «Азов» та громадянами Російської
Федерації, які належать до забороненої «Бойової
організації російських націоналістів» (БОРН). Пред
ставники БОРН обвинувачуються у вбивстві право
захисників.
Під час «Маршу рівності», який відбувся 6 червня
2015 р. у м. Києві, від нападів активістів парамілітарних
націоналістичних угруповань за даними організаторів
постраждало декілька десятків учасників, а за
інформацією МВС України тілесних ушкоджень зазнало
9 правоохоронців.
3 серпня 2015 р. у м. Харкові ультраправими
активістами було застосовано зброю проти учасників
мітингу політичної партії «Опозиційний блок» та
захоплено її офіс.
Під час мітингу проти підвищення транспортних
тарифів у м. Одесі 17 березня 2015 р. працівниками
МВС України разом з активістами ультраправих угрупо
вань «Оберіг», «Самооборона» та «Автомайдан» було
оточено учасників не забороненого мітингу та унемож
ливлено їх рух за заздалегідь заявленим маршрутом.
19 березня 2016 р. рішенням Львівського окружного
адміністративного суду було заборонено проведення
акції представників ЛГБТ–спільноти у центрі міста.
Після перенесення організаторами запланованого заходу
у інше місце, на його учасників було скоєно напад
активістами ультраправих парамілітарних груп, під
час якого застосовано каміння та піротехнічні засоби.
Поліція обмежилась щодо нападників «виховними
розмовами».
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Експерти Інституту «Республіка» вказують на те,
що протягом останнього часу в Україні, попри масовий
характер нападів на мирні зібрання, до відповідальності
не притягнуто жодного учасника цих інцидентів.
Систематичні порушення прав і свобод громадян на
мирні зібрання стають нормою суспільного життя.
Зазначається, що особливо складно проводити мирні
зібрання за такими напрямками:
– мирні зібрання соціального протесту. Так,
16 квітня 2015 р. у м. Одесі працівниками правоохо
ронних органів разом з активістами НВР «Правий
сектор» та «Автомайдан» було затримано 53 учасників
не забороненого мітингу проти підвищення комунальних
тарифів, низьких пенсій та зарплат.
– мирні зібрання з вимогою відставки посадових осіб
органів державної влади та місцевого самоврядування.
Так, у ніч з 7 на 8 червня 2015 р. невідомі озброєні
особи знесли наметове містечко на Майдані
Незалежності, вимогою якого була відставка уряду.
6 липня 2015 р. представниками «Автомайдану»
у м. Одесі було розігнано мітинг з вимогою відставки
голови місцевої обласної адміністрації М. Саакашвілі.
Працівниками правоохоронних органів в обох випадках
жодних заходів щодо припинення насильства не вжито.
– мирні опозиційні зібрання. Так, 24 серпня 2015 р.
представники батальйону «Азов» розгромили агіта
ційні намети політичної партії «Опозиційний блок» у
м. Одесі.
– мирні зібрання суспільно–політичних рухів і партій
лівої спрямованості, напади на які набули системного
характеру.
– мирні зібрання ЛГБТ–спільноти, окремі з яких
відбуваються лише через особливу увагу до них міжна
родної спільноти (європейських політиків, Конгресу
США та ін.).
Внаслідок погрози застосування насильства, зокрема,
із використанням зброї, організатори таких зібрань
змушені відмовлятись від проведення запланованих
заходів або обмежувати себе та інших учасників зібрань
у висловлюванні своїх поглядів, використанні елементів
наочної агітації та символіки [2].
Як бачимо, парамілітарні формування, особливо
ультраправої спрямованості, є прямою загрозою для
демократичного розвитку України. Фактична безкарність
численних насильницьких інцидентів, скоєних при
погрозі або безпосередньому застосуванні зброї, не
відповідає принципам правової держави і нормам
європейської демократії.
Загрози для основ національної безпеки держави,
у тому числі, вчинення терористичних актів, дій,
спрямованих на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної
влади, посягань на територіальну цілісність і недотор
канність України.
Вище уже наголошувалось на тому, що не
передбачені законами воєнізовані та збройні формування
є однією із найвагоміших загроз для національної
безпеки держави. У кримінальному законодавстві
України вказується, що ці загрози реалізуються у формі
таких злочинів, як дії, спрямовані на насильницьку
зміну чи повалення конституційного ладу або на
захоплення державної влади (ст.109 КК України),
посягання на територіальну цілісність і недоторканність
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України (ст.110 КК України), державна зрада (ст.111
КК України), диверсія (ст.113 КК України), шпигунство
(ст.114 КК України), перешкоджання законній діяльності
Збройних Сил України та інших військових формувань
(ст.114–1 КК України), терористичний акт (ст.258
КК України), втягнення у вчинення терористичного
акту (ст.258–1 КК України), публічні заклики до
вчинення терористичного акту (ст.258–2 КК України),
створення терористичної групи чи терористичної
організації (ст.258–3 КК України), сприяння вчиненню
терористичного акту (258–4 КК України), найманство
(ст.447 КК України) [див. 8].
Відсторонення від влади В. Януковича та його
оточення спричинило ескалацію суспільно–політичної
напруженості в Україні у листопаді 2013 р. – лютому
2014 р. Збурення протестних настроїв, поширення
завідомо неправдивої, провокаційної інформації зумо
вило активізацію діяльності у Донецькій, Луганській
та Харківській областях сепаратистських сил, яка
супроводжується масовими безпорядками, силовими
сутичками екстремістськи налаштованих осіб з пред
ставниками правоохоронних і безпекових органів,
захопленням і блокуванням діяльності адміністративних
установ, масовими втратами серед цивільного населення.
Подальше загострення ситуації у Донецькій і
Луганській областях спричинило розгортання діяльності
підтримуваних із–зовні незаконних збройних формувань
та терористичних угруповань, які своєю метою
переслідують
дестабілізацію
внутрішньополітичної
ситуації в Україні в інтересах Російської Федерації.
Всебічна підтримка цих угруповань з боку російських
спеціальних служб і розвідувальних органів створює
реальну загрозу для основ конституційного ладу та
територіальної цілісності України.
У ході ескалації суспільно–політичного конфлікту
у південно–східних регіонах України проросійськими,
екстремістськи налаштованими особами та створеними
ними угрупованнями здійснюється діяльність, спря
мована проти державного суверенітету і територіальної
цілісності України. Вагому роль у цьому відіграють
проросійські незаконні збройні формування, які
діють за вказівками та під контролем представників
російських спеціальних служб та розвідувальних
органів. Їхня диверсійно–підривна діяльність спрямо
вується на вчинення диверсій на об’єктах соціальної
та господарської інфраструктури, збирання й передачу
відомостей представникам держави–агресора з метою
послаблення обороноздатності України. На окрему
увагу заслуговує розгортання проросійськими екстре
містами міської партизанської війни, спрямованої на
забезпечення силової протидії військовим заходам,
що провадяться підрозділами Збройних Сил України,
правоохоронних і безпекових органів.
На сьогодні створені за безпосередньої ідейної,
організаційної, кадрової, матеріально–технічної, фінан
сової підтримки російських спеціальних служб і розві
дувальних органів незаконні збройні формування на
території Донецької і Луганської областей («Народне
ополчення Донбасу», «Міністерство оборони ДНР»,
«Міністерство оборони ЛНР»), координуючи свої дії
із групами спеціального призначення Збройних Сил
Російської Федерації, що незаконно перебувають на
території України, зосередили свою діяльність на
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розгортанні партизанської війни у міських умовах та
диверсійно–підривних діях, що призводять до значних
втрат серед особового складу Збройних Сил України,
правоохоронних і безпекових органів, цивільного
населення та масштабних руйнувань об’єктів соціальної
та народногосподарської інфраструктури.
Зазначена ситуація унаочнюється статистичною
інформацією щодо зареєстрованих злочинів, скоєних
за участі незаконних збройних формувань під час
військового конфлікту на Сході України. Так, за фактом
перешкоджання законній діяльності Збройних Сил
України та інших військових формувань у 2014 р.
зареєстровано 15 злочинів, у 2015 р. – 372, у 2016 р. –
9. Також у 2014 р. зафіксовано 489 випадків створення
непередбачених законом воєнізованих та збройних
формувань, у 2015 р. – 574, у 2016 – 536. У 2014 р.
зареєстровано 60 фактів скоєння диверсій, у 2015 р. –
42, у 2016 р. – 11 [3, с. 95].
Значного масштабу набуло скоєння терористичних
актів. У 2014 р. зареєстровано 1515 фактів тероризму, у
2015 р. – 1305, у 2016 р. – 1865. За фактом створення
терористичної групи чи терористичної організації
у 2014 р. зафіксовано 487 випадків, у 2015 р. – 877, у
2016 р. – 391. Також у 2014 р. зафіксовано 26 фактів
втягнення, публічних закликів та сприяння терорис
тичним актам, у 2015 р. – 13, у 2016 р. – 5 [3, с. 95].
За офіційними даними Організації Об’єднаних
Націй, за час проведення Антитерористичної операції у
південно–східних регіонах України з квітня 2014 р. по
травень 2017 р. щонайменше 10 090 людей, включаючи
2 777 цивільних осіб, було вбито, і 23 966 – поранено
[7]. Втрати серед особового складу Збройних Сил
України, правоохоронних та безпекових органів станом
на 1 квітня 2017 р. становлять 3465 осіб, з них:
– військовослужбовці Збройних Сил України – 2893
особи;
– працівники Міністерства внутрішніх справ України –
149 осіб;
– військовослужбовці Національної Гвардії України –
228 осіб;
– працівники Служби безпеки України – 12 осіб;
– військовослужбовці Державної прикордонної служби
України – 80 осіб;
– представники інших служб – 103 особи [5].
Аналітики ООН зазначають, що військовий конфлікт
в Україні, який триває уже четвертий рік, станом
на поточний момент не має перспективи швидкого
завершення [7].
Висновки. Враховуючи викладене, доводиться кон
статувати, що діяльність не передбачених законами
воєнізованих та збройних формувань, поглиблення
мілітарних тенденцій в українському суспільстві
обумовлює значні ризики для розвитку демократії та
громадянського суспільства і створює реальні підстави
для подальшої ескалації збройного насильства в Україні.
Поглиблення цих тенденцій у недалекій перспективі
може стати причиною фактичної втрати контролю
держави за суспільними процесами, призвести до хаосу
і анархії в управлінській сфері. Спроби волюнтарного,
поєднаного із використанням насильства або погрозами
застосування зброї, розв’язання накопичених в
українському суспільстві проблем та відсутність дієвого
реагування на них з боку правоохоронних органів і
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судових інстанцій, ставить під сумнів спроможність
держави виконувати притаманні їй управлінські та
регулятивні функції. У підсумку зазначена ситуація
може призвести до важких соціальних наслідків,
стрімкого нівелювання авторитету Української держави
на міжнародній арені, а у найгіршому випадку – до її
міжнародної ізоляції.
Перспективами подальших досліджень є аналіз
нормативних і організаційно–правових засад запобігання
та протидії діяльності незаконних воєнізованих і
збройних формувань в Україні.
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М’яка сила засобами
зовнішньої інформаційної політики:
порядок денний для України
Узагальнюється досвід використання «м’якої сили» у зовнішніх політиках
провідних країнах світу – глобальних і регіональних лідерах. Особливої уваги
приділяється «м’якій силі» РФ, як країни–агресора та основного геополітичного
противника, який декларує неприйнятність існування незалежної української
держави. На основі аналізу розглядається зміст поняття «м’якої сили»
та формулюються принципи побудови стратегії її застосування засобами
інформаційної політики. Аналізується проблема побудови такої стратегії
щодо України. Робиться висновок про відсутність образу українця і України у
суспільних думках країн Заходу, що стоїть на заваді позитивному сприйняттю
пов’язаних із Україною тем глобального порядку денного. Пропонуються
перспективні шляхи створення української стратегії «м’якої сили» засобами
інформаційної політики, провідними аспектами якої є формування образу
українця та виведення України із порочного кола пов’язаних із «пострадянським»
простором стереотипів суспільної свідомості країн Заходу.
Ключові слова: інформаційна політика, «м’яка сила», Україна, Росія,
стереотипи, суспільна свідомість, зовнішня політика.

Концепція «м’якої сили» отримала широкого
поширення у експертному середовищі та у академічних
колах. Можна констатувати, що нині інструментарій
«м’якої сили» вважається ефективним засобом
міжнародної політики. Цьому є декілька пояснень.
«М’яка сила» більше відповідає умовам сучасної
міжнародної політики, де «жорсткі» засоби на кшталт
військового протистояння або відкритого економічного
тиску сприймаються як неприпустимі. Інформаційне
суспільство надає великі можливості для поглиблення
масових суспільних контактів, які роблять м’який вплив
більш гнучким та динамічним. Природно, що проблема
використання засобів «м’якої сили» українською
дипломатією стає завданням порядку денного.
Як відомо, поняття «м’якої сили» введене в обіг
американським політологом Дж. Наєм. У розгорнутому
вигляді воно викладено у його книзі « М’яка сила:
Засоби досягнення успіху у світовій політиці» 2004 р.
[28]. У найбільш загальному сенсі під «м’якою силою»
розуміють «можливість робити щось або контролювати
інші, або змушувати їх робити те, що вони без примусу
не стали б робити» [27, с. 167]. Спроби конкретизації
поняття призводять до дискусій щодо інструментів
та засобів, які можна було б ототожнити із «м’якою
силою». Власне Дж. Най відносив до неї три можливі
компоненти: культуру, ідеологію та моральний авторитет
зовнішньої політики [27, с. 167].
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Інші дослідники можуть надавати більш детальні
класифікації, розширюючи коло того, що входить до
даного розуміння. Наприклад, до поняття «м’якої сили»
можуть включатися економічна привабливість, людський
капітал, культурна політика, спеціальні дипломатичні
і політичні інститути. Або, назагал, «дискурсивне
управління символьним простором (міжнародної)
політики» [16, с. 119]. Можливо, наступне твердження
буде уточненням думки Дж. Ная. чи надмірним
узагальненням, але тлумачення поняття «м’якої сили»
у дослідників тяжіє до такого визначення: «м’яка
сила» спирається на механізми образно–асоціативного
мислення людей; те, що вдається їм привабливим,
викликає позитивне ставлення. «М’яка сила» є
формуванням привабливих образів та експлуатацією
відповідних психологічних реакцій масової свідомості
суспільства іншої країни. Отже, доречно зазначити, що
«м’яка сила» не є чимось новим у світовій практиці;
у не–концептуалізованому вигляді її засоби тією чи
іншою мірою були інтегральною частиною будь–якої
зовнішньої політики.
Визнано, що «м’яка сила» не є статичним поняттям,
як не є однаковими і статичними образи різних країн
у суспільній свідомості. Використання «м’якої сили»
як засобу зовнішньої політики передбачає створення
відповідної стратегії, яка включає певну політичну
мету, обриси бажаного образу, наявні інструменти його
формування, бажані результати свого впровадження.
Серед глобальних стратегій «м’якої сили» можна
виділити її американський, європейський, радянський,
японський, російській, китайській варіанти [1, с. 130; 2].
Метою даної статті є спроба визначення обрисів
стратегії «м’якої сили», як інструментів зовнішньо
політичного впливу, які можуть впроваджуватися
Україною засобами сучасної, властивої інформаційному
суспільству, інформаційної політики.
Окреслимо світовий досвід застосування стратегій
«м’якої сили». Вважається, що «м’яка сила» США є
похідною від привабливості американського способу
життя. Ефективність американської економіки, інди
відуалізм, суспільство можливостей, свобода і класич
ний для сучасного світу демократичний устрій є його
складовими. Мистецькі образи «фабрики мрій» –
Голлівуду, найкраща вища освіта, розвинена публічна
дипломатія є засобами транслювання даного образу у
світовому масштабі. ЄС позиціонується як світовий
«оазис процвітання» та суспільство загального
добробуту. У поєднані із ідеологією консенсусу це
створює привабливий образ Європи. У обох цих
образах є слабкі, протилежні сторони. США можуть
сприйматися як суспільство агресивних конкурентних
індивідуалістів, а ЄС – як пастка всеосяжної бюрократії,
у якій знаходиться позбавлена твердої волі сукупність
«старіючих» країн [1, с. 132].
КНР опинилася перед потребою формування власної
стратегії «м’якої сили». Зростання китайської економіки
потребує провадження глобальної політики. Фронтоном
китайської «м’якої сили» є відомі принципи Ден
Сяопіна, зміст яких зводиться до ухилення від активної
зовнішньої політики доки Китай не матиме відповідного
потенціалу для її провадження. Це прикривається
риторикою неприєднання і добросусідства. Китай,
отже, позиціонує себе як миролюбну країну великих
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економічних можливостей. Останнім часом дипломатія
КНР виявила досить численні потуги сформулювати
більш широку зовнішньополітичну концепцію, яка
б реалізовувала саме можливості «м’якої сили» із
відповідним інструментарієм. Були сформульовані
офіційні концепції «дипломатій» «м’якої сили» [4; 10].
Створені численні «Інститути Конфуція» [25] (очевидне
наслідування досвіду німецьких Інститутів Гете [9]).
Проте, у світовому масштабі «м’яку силу» КНР поки що
не можна вважати прикладом ефективної дипломатії.
Можливо, це є наслідком конфлікту культур,
але китайські дипломати і ідеологи не можуть
сформулювати образ, який би сприймався суспільствами
Заходу. «Принцип гармонії», що має демонструвати
моральну висоту Китаю [16, с. 120] є зрозумілим
для культур Заходу не краще, ніж тонові мови для
індоєвропейців. Він є теоретично доступним, але не
має ціннісного значення і не викликає емоційного
відгуку. Економічні успіхи КНР у поєднанні із
політичним режимом КПК сприймаються на Заході
не як успішна модель, а майже як виклик [3, с. 116].
Набагато успішнішою китайська «м’яка сила» є там, де
вона має не глобальні і не європейські адресати: серед
китайських діаспор, на Африканському континенті, у
країнах АСЕАН [13; 14; 22]. «Аполітичне процвітання»
і відкритість до «ідеологічно нейтральної» великої
країни із необмеженими інвестиційними можливостями
утворюють там привабливий образ.
Поряд із цими можна згадати низку менших та
«нестандартних» стратегій «м’якої сили». Стратегія
«м’якої сили» Франції спирається перш за все на
культурну дипломатію [8]. Британія позиціонує світову
англійську мову як мову британського способу життя
[24]. Образ Японії еволюціонував від економіки
недосяжної технологічної ефективності до країни
специфічної поп–культури [23]. Туреччина отримала
неочікуваний важіль регіонального «м’якого» впливу
завдяки трансляції на країни регіону телесеріалів
власного виробництва. Завоювавши популярність вони
отримали символічну мову політичних вподобань, від
чого турецьку «м’яку силу» (soft power) почали називати
«мильною силою» (soap power) [17].
Окремо слід зупинитися на «м’якій силі» Російської
Федерації, яка є країною–агресором і позиціонує себе
геополітичним противником, для якого є неприйнятним
існування самостійної української держави. Назагал,
російська політична думка схильна плутати поняття
«м’якої сили» та «інформаційних війн». До поняття
«м’якої сили» якнайчастіше включають те, що у
американській теорії зовнішніх відносин іменують
«психологічною війною» і «інформаційними опе
раціями». У цьому сенсі як дія «м’якої сили»
реконструюються гіпотетичні зусилля спецслужб США
із «демонтажу» політичних режимів та насадження
«керованого хаосу» [6; 21]. Подібні «параноальні»
концепції, застосовані і щодо України [11; 12; 20], є у
академічній думці РФ вельми поширеними.
Реальними факторами «м’якої сили» РФ на сьогодні є:
– Російська мова, особливо у її поширенні як мови
«загального спілкування» у країнах пострадянського
регіону, включаючи Україну. Звуження сфери її
застосування сприймається у РФ як пряма загроза її
зовнішньополітичним інтересам [18; 19].
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– Позиція світового лідера у інформаційних техно
логіях. Російські IT концерни («Яндекс», «Мейл.ру»,
«Лабораторія Касперського», ін.) використовують
фактори
впливу
інформаційного
суспільства
–
управління інформацією та «владу великих даних»;
– Світова мережа електронних ЗМІ («RT», «Спут
ник») [7];
– Досягнення у спорті і культурі;
– Спирання на російські діаспори та русифіковані
прошарки населення у країнах пост–радянського
простору (так звана ідеологія «Руського миру»);
– «Двоїста» маніпулятивна політична ідеологія.
Останній пункт потребує пояснення, адже він є
ключем до використання інших важелів «м’якої сили»
РФ. Так, транснаціональні медіа–концерни РФ вдало
використовує як платформу для поширення ідей та
поглядів «позасистемної» опозиції країн Заходу, на
кшталт «Національного фронту» у Франції. Професійне
та компетентне подання «альтернативної» позиції,
яке різко суперечить поглядам традиційних еліт є
привабливим для аудиторій країн заходу. Пропаганда
позиціонує РФ як країну – захисника традиційних
цінностей,
де
упроваджено
суспільний
ідеал,
протилежний офіціозному мультикультуралізму, який
знаходиться у кризі і у США, і у країнах Європи.
Кажучи про «Русский мир» та русифіковані
прошарки треба також мати на увазі не стільки
належність до класичної російської культури і
російської етнічності у прямому розумінні, але так звану
совєтізовану їх версію. Фактично йдеться про вторинну
русифікацію, використання насаджених у радянські
часи ідеологем і культурних стереотипів із специфічною
радянською міфологією.
У країнах Європи російська інформаційна експансія
досягла масштабів, які дозволяють визначати її цілями
дискредитацію та розмивання європейських цінностей.
Російські транснаціональні ЗМІ та діючі у співпраці
із Росією несистемні політичні групи дезорієнтують
громадську думку, домагаються утворення і поглиблення
розбіжностей всередині європейських країн та поміж
ними. Європейський напрям зовнішньої політики Росії
набув відчутних рис не лише власне «м’якої сили», але
й «гібридного впливу» [5, с. 3].
Щодо України російський інформаційний вплив
досягає масштабів, які дозволяють розглядати його не
лише як чинник зовнішньополітичного позиціонування
України, але й як загальний чинник її суспільної
трансформації. Інформаційна політика РФ щодо України
є послідовною, не залежною від зміни політичних
режимів у країні, та однозначно спрямованою. Її
концептуальне оформлення відбулося ще на початку
1990–х рр. у рамках так званої «доктрини Караганова»;
у 2014–2017 рр. її положення були інтегровані у
доктрину «гібридної» агресії РФ проти України.
Основою інформаційної політики РФ щодо України є її
позиціонування як частини пострадянського простору,
«штучного утворення», «історичної частини Росії»
тощо; створення несприятливого іміджу України у
громадських думках країн Європи; утримання України у
«спільному інформаційному просторі» із РФ. Зрозуміло,
що це поле характеризувалося вираженою асиметрією
інформаційних потоків, що дозволяло поширювати
негативний імідж України не лише у зовнішньому
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напрямі, але й транслювати його на саме українське
суспільство.
Розглядаючи власне проблеми використання «м’якої
сили» вітчизняною дипломатією, ми маємо зробити
проміжні висновки щодо досвіду використання «м’якої
сили» країнами світу у цілому. Вочевидь, «м’яка сила»
спирається на стереотипне мислення, як на властивість
людської індивідуальної і суспільної свідомості. Отже:
(а) усвідомлюючи певний соціальний об’єкт (країну,
народ, режим, ідеологію, суспільство) суспільна свідо
мість виробляє його узагальнений образ – стереотип,
який автоматично виникає при осмисленні проблем,
пов’язаним із першоджерелом свого виникнення (це
є психологічним механізмом «економії мислення»,
прискорення розумових процесів і прийняття рішень в
умовах обмеженої інформації);
(б) мислення, пов’язане із стереотипами, є асо
ціативно–образним і забарвленим етично–ціннісно;
(в) стереотипне ставлення є властивістю суспільної
думки, зміна стереотипу змінює засіб реагування
суспільної думки на пов’язані із першоджерелом
стереотипу питання.
«М’яка сила» є оперуванням із стереотипами, і
це оперування здійснюється у образній і ціннісній
площинах. Засоби донесення власних стереотипів
можуть бути найрізноманітнішими, як свідчить досвід
провідних країн.
Який же образ має Україна? Задля відповіді ми
проаналізували репрезентативну підбірку політичних
карикатур, які були опубліковані у європейських та
американських виданнях щодо російсько–української
війни 2014–2017 рр. Підбірка віддзеркалює присутній
у них спектр сюжетів та образів. Їх аналіз дозволяє
виявити особливості стереотипного сприйняття України
у суспільствах Заходу. Перш за все, звертає на себе
увагу відсутність прив’язки образу України до певних
символів. На відміну від Росії, яка представлена
добре відомим західній аудиторії образом ведмедя,
або образом політичного лідера – президента Путіна,
образ України є невиразним. Його «замінниками» є
фігури «бідного громадянина» (жебрака, жінки, іноді у
стилізованих «східноєвропейських» вбраннях). Часто
Україна представлена як пуста «територія», яку рвуть
на шматки сторони, що за неї змагаються. Карикатури
виявляють асоційовані із Україною мотиви бідності,
енергетичної залежності, «нейтральної» (такої, що не
викликає почуття емпатії) немічності. Отже, імідж
України у громадської думки Заходу відсутній. Вона
не сприймається як суб’єкт. Таке становище має мати
своїм прямим наслідком нерозуміння української
трагедії та відсутність у громадської думки країн Заходу
послідовної підтримки проукраїнських дій своїх урядів.
Подібних прикладів може бути наведено багато,
і усі вони є подібними. Так, 21 січня 2016 р., у розпал
«гібридних» бойових дій на Донбасі, американським
телеканалом CBS було демонстровано чергову
81–шу серію популярного серіалу «Elementary» –
«MurderExMachina» («Убивця з машини», реж.
Р. Доерті, сцен. Р. Г. Волф). За сюжетом, російський
міліардер–олігарх, який приїхав до США аби вести
таємні переговори про досягнення миру на Донбасі
між «сепаратистами і центральним урядом», але був
вбитий непримиренно налаштованими українськими
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 123

офіцерами–спецназівцями. Стрічка насичена стерео
типними культурними символами. Персонажі українців
є традиційно безликими – самі автори фільму не
мають образу українця (на відміну від негативного,
але яскравого і впізнаного образу росіянина–олігарха),
і не очікують, що такі образи мають їх глядач. І що
глядач має потребу у такому образі. Дії «українців»
сприймаються як аморальні – вони одержимі помстою
і бажають продовження руйнівного міжусобного
конфлікту. Щодо основної лінії фільму усе це є лише
формою сюжету: для основних дійових осіб, які є
американцями, далекий конфлікт не має аніякою
особистої цінності і аніякого особистого ставлення.
Вони відсторонені від нього; у кінці виявляється, що
вбивство олігарха–росіянина і глупа загибель вбивць –
«українців» є лише побічним інструментом для інтриги
одного із другорядних персонажів проти основних
героїв картини [26]. У американській суспільні думці
повністю відтворюється позиція російської пропаганди:
війна в Україні є не потрібним США «громадянським
конфліктом», де Україна є джерелом агресії, а Росія –
шукачем миру?
Створенню образу України, який відповідав би
бажаному для російської інформаційної політики
стереотипу «країни пострадянського простору – країни–
невдачі (failed state)» сприяє систематичне прагнення
українських політичних еліт до невиправданого
зовнішнього поширення питань внутрішньої політики
України. Так, спекуляція питанням боротьби із
корупцією, питанням статусу секс–меншин, українсько–
польське розуміння історії ХХ ст. є зручним засобом
творення негативних іміджей та суперечностей.
Медіа–корпорацією Deutsche Welle влітку 2016 р.
було проведене спеціальне дослідження метою якого
було виявлення шляхів, якими російська пропаганда
проникає у медіапростір пострадянських країн. Була
виявлена надзвичайна проникливість інформаційного
простору України. У ньому стійко циркулюють так
звані «мандрівні меседжі» та «теми–ключі» інспіровані
російською пропагандою. Її зміст зводиться до
дискредитації європейського вибору у його зовнішньому
та внутрішньому аспектах. До зовнішніх можна віднести
меседжі «Євросоюз розвалюється», «економічний
добробут може бути пов’язаний лише із Росією», до
внутрішніх – «реформи не проводяться», «корупція
вища за період президенства В. Януковича», «Україна не
потрібна Європі» [15].
Якими мають бути висновки і порядок денний
щодо використання «м’якої сили» для України в
даних умовах? Виходячи із наданого розуміння фено
мену «м’якої сили», ми бажаємо наголосити на
таких принципах: використання «м’якої сили» має
бути адресним – спрямованим на ключові регіони і
аудиторії; її інструменти мають бути оригінальними.
нешаблонними
і
відповідними
виробленій
стратегії. У даному випадку цільовими регіонами і
аудиторіями є країни, які справляють вирішальний
вплив на зовнішньополітичні завдання, які стоять
перед Україною – це США, країни ЄС, країни
Східноєвропейського регіону, та РФ як основний
противник.
Конче потрібним є формування образу українця і
образу України, який не був би пов’язаним із колом
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стереотипів про «пострадянське середовище», та
добре впізнавався б європейцями та американцями.
Фундаментальне значення відриву від пострадянського
простору. Серед таких блоків ми вважаємо критично
значимими ті, які виділяють Україну з поміж
«пострадянської єдності» народів СНД. Є необхідним
досягнення індивідуалізованого сприйняття українців,
як окремої національної і етнічної спільності, масовою
свідомістю європейців. Необхідним є ідентифікування
України із спільнотою народів регіону Центральної
та Східної Європи, але не Сходу Європи, Євразії,
«пострадянського простору» і т. п. Найкраще це
завдання може виконуватися засобами культури і за
спирання на інформаційний простір країн Східно– і
Центральноєвропейського регіону.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Завдання переборення успадкованих від періоду
суспільної трансформації вад зовнішньої інформаційної
політики та необхідність комплексної протидії
російській інформаційній агресії вимагають перебудови
таких аспектів зовнішньої інформаційної політики як
іміджева політика, регіональна спрямованість інфор
маційної політики, переосмислення моделі європейської
інтеграції України.
Подальші дослідження мають бути спрямовані
на конкретизацію засобів та механізмів реалізації
пропонованої стратегії.
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Soft power by means of external information policy:
an agenda for Ukraine
This article summarizes the experience obtained by using of so–called «soft
power» means and resourcesin the foreign policy of leading countries of the world –
global and regional leaders. Particular attention is paid to the «soft power» of the
Russian Federation as an aggressor country and a major geopolitical adversary of
Ukraine whichexplicitly declares the inadmissibility of the independent Ukrainian
stateexistence. Based ongiven analysis, we considerthe content «soft power» concept
and formulatethe base principles that may have the strategy of its application by
means of information policy. The problem of constructing such a strategy for Ukraine
is analyzed. We came to conclusion that there is a lack of image of Ukraine and
Ukrainians in the public opinion of the Western countries, and that fact hinders a
positive perception of issues related to Ukrainein global agenda. Proposed ways of
creating a Ukrainian strategy of «soft power» by means of information policyare
offered; their leading aspects are the formation of the image of a Ukrainians in
Western countries public opinion and withdrawal of Ukraine from the vicious circle
of stereotypes associated with the «post–Soviet» space in the social consciousness of
the Western countries.
Keywords: information policy, «soft power», Ukraine, Russia, stereotypes,
public consciousness, foreign policy.
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Проблеми розвитку місцевої демократії
в умовах політичної трансформації
та розбудови громадянського суспільства:
зарубіжний досвід та реалії України
Проаналізовані питання пов’язані із утвердженням демократичних
норм та принципів місцевого самоврядування в умовах трансформації та
розбудови інституту громадянського суспільства. Основною ціллю проведеного
дослідження (яка і обумовлює його актуальність) було визначення перспективних
шляхів розвитку місцевої демократії в Україні в сучасних умовах. Акцент був
зроблений на вивченні теоретичних аспектів даної проблематики, а також
аналізі українського та зарубіжного досвіду. У фокусі наукових пошуків із
вибраної тематики, в межах даної статті, опинилися правові, соціокультурні,
організаційно–управлінські та суспільно–політичні аспекти. Визначено ключові
напрямки вдосконалення механізмів місцевої демократії в Україні. В результаті
дослідження зроблено вичерпні висновки.
Ключові слова: місцеве самоврядування, громадянське суспільство,
демократія, політична система, публічне управління.

В умовах трансформації політичної системи
України, яка розпочалася після повалення режиму
Януковича та з початком зовнішньої агресії з боку
Росії роль громадянського суспільства стає дедалі
вагомою. Громадські об’єднання, рухи, спілки, окремі
особи часто виступають в ролі стратегічного ресурсу
держави у боротьбі із зовнішніми та внутрішніми
ризиками. Особливо подібна тенденція проявляється
на місцевому рівні, де зв’язок між громадським
сектором та структурами публічної влади є особливо
відчутним.
В контексті даного питання, безумовним є той
факт, що одним із ключових атрибутів демократичного
режиму та високого рівня розвитку громадянського
суспільства є місцеве самоврядування. Його роль
стає особливо значимою в процесі динамічних змін в
політичній системі, які, зокрема, характерні для сучасної
України. Це об’єктивно обумовлює необхідність
комплексного дослідження даного кола питань. Особ
ливо важливим, при цьому, є аналіз не тільки досвіду
України, але й зарубіжної практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить
про те, що питанням розвитку місцевої демократії
присвячено ряд наукових досліджень та публікацій.
Серед них доречно відмітити наукові напрацювання
таких вітчизняних дослідників як Л. Беззубко,
М. Грищук, Д. Жерліцин, М. Лендьел, М. Іванюк,
А. Матвієнко, О. Стойко. Дана проблематика займає
особливе місце в дослідженнях зарубіжних вчених:
А. Веттер, Ж. Жакке, К. Жоффре–Спіноза, Н. Керстінг,
Д. Нельсон, К. Оффе, Д. Хаф. Разом з тим, доречно
зауважити, що питання формування перспективних
шляхів розвитку місцевої демократії в Україні, при
врахуванні сучасних умов (трансформації політичної
системи, новий етап розбудови громадянського
суспільства, вплив зовнішніх воєнно–політичних та
інформаційних ризиків) залишається відкритим.
Мета дослідження – при врахуванні зарубіжного
досвіду та вітчизняних реалій систематизувати
перспективні шляхи розвитку місцевої демократії в
Україні. У відповідності постають наступні завдання:
– провести загальний аналіз зарубіжного досвіду;
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– дослідити сучасні реалії розвитку місцевої
демократії в Україні;
– виокремити ключові напрямки вдосконалень в
сфері місцевої демократії.
Орієнтація України на утвердження європейських
ліберально–демократичних
принципів
урядування
зумовила переосмислення сучасних умов розвитку
місцевої демократії. Це, зокрема, проявляється у
формуванні нових підходів до розуміння концепції
співвідношення владних повноважень центральних
та місцевих структур. Подібні питання, безумовно, в
повній мірі, виражають сутність публічного управління
на рівні місцевих громад. В умовах трансформації
політичної системи їх значення стає особливо
важливим. Як зазначає Н. Шпортюк «зниження ролі
і значення місцевого самоврядування розглядається
в демократичному суспільстві як один із симптомів
тоталітаризму» [5, c. 283].
При вивченні зарубіжного досвіду розвитку місцевої
демократії важливо акцентувати увагу на досвіді країн
Центрально–Східної Європи (далі ЦСЄ). Це пов’язано
із чотирма факторами: по–перше, географічна близькість
до України; по–друге, схожі механізми державно–
правової системи; по–третє, схожі історичні умови
державного розвитку; по–четверте, успішна практика
впровадження інструментів місцевої демократії та
високий рівень ефективності функціонування сис
теми місцевого самоврядування в країнах ЦСЄ, що
підживлює інтерес до аналізу їх досвіду в даній
сфері.
У фокусі наукового аналізу даної статті опинилися
три країни ЦСЄ, а саме Польща, Словаччина, Чехія, що
відповідають характеристикам представленим вище.
Польща. Для Польщі протягом соціалістичного
періоду була характерна циклічність децентралізаційних
та централізаційних процесів у сфері публічного
управління. При чому важливо відмітити, що зазвичай
імпульсом
до
перегляду
політики
державного
керівництво у даній сфері ставала загальнодержавна
криза і зниження рівня легітимності чинної влади.
Подібне маневрування тривало до початку 1980–х років,
коли державні директивні механізми соціалістичного
режиму почали «відмирати» і вже не відповідали
тогочасним суспільно–політичним реаліям [4, c. 204].
Даний фактор спричинив початок нового етапу
в історії польського державотворення. При чому,
визначальну роль у ньому зіграв польський проф
спілковий рух як один із основоположних елементів
громадянського суспільства. М. Лендьел в своїй науковій
монографії «Місцева демократія в країнах Центральної
і Східної Європи» відзначає, що в 1980–х роках
минулого століття в Польщі склалися унікальні для
регіону ЦСЄ передумови для реформ у сфері публічного
управління, а саме наявність експертної спільноти,
яка із приходом до влади політичної контреліти,
запропонувала їй розроблену програму територіальної
реструктуризації влади як першочергового кроку
демократизації, що стала предметом обговорення вже
у 1989 році під час «круглого столу» з державним
керівництвом [4, c. 205].
Чехія та Словаччина. Висвітлюючи чеський та
словацький досвід слід зауважити, що протягом періоду
панування соціалістичного режиму місцеве управління
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на території даних країн (до 1992 року вони становили
собою єдине державне утворення – Чехословацька
Республіка) здійснювалось посередництвом народних
комітетів в яких забезпечувалось членство місцевих
громад. Разом з тим, на відміну від Польщі у
Чехословаччині на початку 1980–х років не було
сформовано консолідований опозиційний рух, а у
фахових та експертних колах не відбувалось обгово
рення про хід соціальної та політико–правової
реорганізації країни [4, c. 212].
Багато в чому процес демократичної трансформації
(зокрема на місцевому рівні) у Чехословаччині
був ініційований парламентом. Саме Федеральні
народні збори (офіційна назва законодавчого органу
Чехословаччини) на початку 1990–го року прийняли
відповідні зміни до конституції, зокрема у питаннях
місцевого самоврядування. Як зазначає вже згадана
вище М. Лендьел «безкомпромісність у демо
кратизації місцевого рівня публічної влади пояснюється
радикальною зміною політичних еліт в ході «оксами
тової революції» [4, c. 213].
Узагальнюючи аналіз зарубіжного досвіду у роз
витку місцевої демократії в умовах політичної
трансформації та розбудови громадянського суспільства
слід відмітити наступні передумови, які є характерними
для даного регіону:
1. інституційні зміни;
2. загальна криза існуючого політичного режиму (у
випадку країн ЦСЄ авторитарного соціалізму);
3. зміна політичних еліт;
4. зародження активістського типу політичної
культури;
5. трансформація правової сфери.
Висвітлюючи вітчизняні умови розвитку місцевої
демократії варто наголосити на наступних важливих
моментах. Відсутність успішного досвіду реформ
владних інститутів, незавершений перехід до демократії,
політична нестабільність стали перешкоджаючими
факторами на шляху до побудови ефективної системи
місцевого самоврядування. Саме тому, організація
сталих механізмів участі громадського сектору у
процесах прийняття рішень на місцевому рівні та
забезпечення постійної комунікації із органами
державної влади являє собою один із стратегічних
орієнтирів України в сучасних умовах. Фактично,
досягнення даної цілі є підтвердженням демократичного
вектору розвитку української державності, а отже
становить один із способів виправдати «кредит довіри»,
який Україні надало міжнародне співтовариство.
В даному контексті доцільно згадати твердження
М. Іванюка «Місцеве самоврядування є лакмусовим
папірцем демократії, яка передбачає не тільки декла
рування прав і можливостей для критики влади, а й
реальну здатність управляти на місцевому рівні» [3,
c. 445].
Якщо говорити про наявність в Україні необхідних
передумов для прогресу в сфері місцевої демократії то
слід відзначити, що вітчизняні реалії державотворення,
в значній мірі, відрізняються від суспільно–політичної
практики країн ЦСЄ наприкінці 1980–1990–х років:
1. В Україні наявні демократичні інститути, що
становлять основу розвитку місцевої демократії. Разом з
тим, їх функціонування є недосконалим.
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2. Не дивлячись на кризу існуючого політичного
режиму, державний апарат та основні владні інститути
чинять суттєвий опір впровадженню нових тенденцій у
сфері урядування;
3. Повноцінної зміни політичних еліт не відбулося.
В системі органів державної влади велика кількість
«старих» кадрів. В даному контексті, слід також
зауважити наявність в парламенті та місцевих пред
ставницьких органах «реакційних» та «реваншистських»
груп, тобто тих політиків, які лояльні до проросійських
сил, виступають за повернення до політики режиму
Януковича і є противниками демократичних реформ та
європейського вектору розвитку України.
4. Зародження активістського типу політичної
культури відбулося, однак більша частина населення
України займає пасивну позицію, дуже високий рівень
абсентеїзму;
5. Необхідна для розвитку місцевої демократії
нормативна база існує, однак вона все ще не відповідає
демократичним стандартам і потребує значних змін та
корекцій.
Загалом доцільно констатувати той факт, що сфера
місцевої демократії потребує модернізаційних та
прогресивних заходів, які, в більшій мірі, мають бути
направлені на забезпечення ефективності менеджменту
на місцевому рівні та реалізації прав та інтересів
місцевих громад. Зважаючи на успішну практику
зарубіжних країн та вітчизняні реалії розвитку системи
публічного управління на місцевому рівні, серед
пріоритетних напрямків розвитку місцевої демократії в
Україні слід виділити наступні:
– Вдосконалення існуючих механізмів комунікації
між громадянським суспільством та органами дер
жавними структурами шляхом збільшення впливу
громадських рад в управлінських процесах, рефор
мування роботи органів місцевого самоврядування,
впровадження практики «прозорої» діяльності місцевих
державних адміністрацій.
– Подолання забюрократизованості та формалізова
ного характеру роботи органів місцевого самовряду
вання та місцевих державних адміністрацій. Впровад
ження інноваційних методів менеджменту та організації
роботи у сфері публічного управління.
– Вдосконалення нормативно–правової бази шляхом
ліквідації «білих плям» в законодавстві та імплементації
базових норм та принципів Європейської хартії
місцевого самоврядування в правовій практиці України.
– Орієнтація на європейський досвід урядування
на місцевому рівні. Перш за все, йдеться про країни
Центрально–Східної Європи, які (як вже було зазначено
вище) за політичними, соціальними, правовими та
історичними характеристиками схожі з Україною.
– Повноцінна зміна політичної еліти (як на
загальнонаціональному так і на місцевому рівнях), яка
полягає насамперед у заміні представників «старих»,
реакційних та олігархічних груп реформаторами та
представниками нового покоління політичних лідерів.
Висновки. Загалом слід відмітити, що утвердження
ліберальних принципів урядування на місцевому рівні
є одним із основоположних елементів демократичної
моделі державного розвитку. Підтвердженням даного
твердження слугує досвід демократичного транзиту
країн
Центрально–Східної
Європи.
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ефективних локальних змін в ході трансформації
політичної системи підтверджується і в сучасних
вітчизняних реаліях, коли питання розвитку інститутів
публічного управління на місцевому рівні (зокрема в
контексті реформи децентралізації) набуває особливого
значення. Перспективними шляхами розвитку місцевої
демократії в таких умовах є вдосконалення механізмів
комунікації між владою та громадянським суспільством,
структурні та організаційні зміни, вдосконалення
нормативно–правової бази, орієнтація на європейський
досвід урядування.
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Problems of development of local democracy in the conditions
of political transformation and development of civil society:
foreign experience and realities of Ukraine
In the scientific article, of issues related to the establishment of democratic
norms and principles of local self–government in the context of transformation and
development of a civil society institution are analyzed. The main purpose of the study
(which determines its relevance) was to determine the prospects for the development
of local democracy in Ukraine in modern conditions. The study of theoretical aspects
of this range of problems as well as analysis of Ukrainian and foreign experience
were accentuated. In the focus of scientific searches on this problems, within the
limits of this article, were legal, sociocultural, organizational and managerial and
socio–political aspects. Key areas were identified for improving the mechanisms of
local democracy in Ukraine. In accordance with performed aim and tasks exhaustive
conclusions were defined.
Keywords: local self–government, civil society, democracy, political system,
public administration.
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О неизбежности системного кризиса
в Российской Федерации
Приводятся аргументы неизбежности системного кризиса в России.
Возникновение системного кризиса связывается с укреплением «государ
ственного моноцентризма», усилением конфликтности в системе «суверен –
высшая государственная бюрократия», увеличением роли ручного управления
в регуляции социально–политических отношений при возложении большей
ответственности на верховного суверена за принимаемые решения;
радикализацией гражданского элемента и обнищанием населения.
Опровергается возможность системного кризиса в России в ближайшей
перспективе. Отмечается, что используемые «главой государства»
механизмы регуляции политических отношений ведут суверена к положению
«zugzwang», но остаются действенными для российской «стабильности»:
а) представители «элиты» не готовы к конфликту с верховным сувереном в силу
разобщенности, сервильности, довольствования условной собственностью;
б) общество привыкает к бедности; в) гражданский элемент сохраняет
зачаточное состояние и расположен к авторитарным практикам. При этом,
ситуация является неустойчивой и может качественно трансформироваться
как под воздействием просчетов «главы государства» во внутриполитической
и внешнеполитической сферах, ухудшения физического состояния верховного
суверена или его внезапной смерти, декларированных российской конституцией
выборов.
Гипотеза исследования: Российская полития функционирует в рамках
традиционной дефективной «матрицы» и в перспективе столкнется с
очередным системным кризисом.
Методы исследования: диалектический, логический, социологический,
структурно–функциональный, формально–правовой.
Ключевые слова: моноцентризм, политический процесс, политический
кризис, передельная экономика, «Русская власть», негативная политическая
нестабильность.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В 2015 году в научном журнале ВАК РФ «Известия
Иркутского государственного университета. Серия
«Политология. Религиоведение»» вышла моя статья
«СССР и Россия: футурология политического кризиса
в контексте критического осмысления прошлого и
настоящего (политические аспекты)» [33], квинтэс
сенция которой заключалась в сходстве процессов в
СССР и современной России, а также в вероятности
возникновения системного кризиса в Российской
Федерации, аналогичному тому, который произошел
в Советском Союзе в конце прошлого века. Прошло
2 года, но ситуация не изменилась, более того
процесс советизации в России стал составной частью
«особого пути», который ищет большинство россиян
по невидимой указке «главы государства» и высшей
российской бюрократии.
В данной статье я ушел от параллелизации
процессов, проходивших в Советском Союзе и
постсоветской России, так как причины системных
кризисов в России заложены глубже – в онтологии
«Русской власти».
1. О системе «Русская власть» и общецивилиза
ционном процессе
Известное гераклитовское изречение «Panta rhei»
мало относится к российской политической системе –
на протяжении веков она остается неизменной и
представляет собой персонифицированного лидера и
«других». К «другим» относятся все группы населения,
разницы между ними не проводится – все они холопы
или рабы, отличающиеся друг от друга положением в
пирамидальной моноцентрической системе на вершине
которой находится фигура «главы государства», заинте
ресованная в сохранении структурно–функциональной
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архаики российской политии и являющаяся источником
кризисных процессов.
Великий князь, Царь, Император, Генеральный
Секретарь ЦК КПСС, Президент РФ во все времена
занимали в России сакральное место, отвечая за все, они
ни за что не отвечали; ключевые процессы регулировали
в режиме ручного управления, а ответственность за них
несли назначаемые Азазели; выступая в роли вождей
и бессменных лидеров нации, выразителей интересов
населения, ограничивали права индивидуумов и чинили
расправы над носителями альтернативных платформ.
Если персонифицированный лидер провозглашал
«реформы», то они имели имитационный декларативный
характер, ориентированный на обеспечение межэлитного
баланса и рукоплескание плебса. Неудачи в обеспечении
межэлитного баланса приводили к «государственным
переворотам», как правило, с физическим устранением
«вождя» и дальнейшим укреплением властных позиций
нового персонифицированного «лидера» с политическим
проектом, сохраняющим ранее сложившуюся систему.
При этом большая часть общества, если и включалась
в политический процесс, то «в лихолетье», с целью
получения «служилой должности» – места в пира
мидальной моноцентрической системе, гарантирующей
сносное существование за счет «царского кошелька».
Моноцентрическая конструкция российской политии
не допускала появления никаких политических проектов
кроме «царских», никаких прав и свобод населения,
никакого экономического благополучия, только декла
рации и ограничения (скрытые или открытые) до тех
пор, пока система не начинала рушиться в результате
увеличения пропасти между сувереном, «элитами» и
населением. Ситуация не изменилась до сих пор.
Общецивилизационный процесс, в отличие от
российского, имеет иной характер. Государственные
системы демократических стран основываются на
принципе разделения властей при нуллификации
функций персонифицированных лидеров [34]. В крато
логической парадигме реализация принципа разделения
властей позволяет обеспечить внутриэлитный баланс,
создать социальные лифты, предоставив возможность
отдельным представителям социума на конкурентных
условиях занять должности в управленческих струк
турах; в свою очередь, лишение персонифицированных
лидеров функций «вождя в племени» логично завершает
локковскую идею идеального государства.
В демократиях реформы, если и протекают (в
демократиях, как правило, не наблюдаются скачки
реформ/контрреформ), то имеют завершенный характер,
рассчитанный на рост благополучия населения, так как
начинаются по инициативе «низов», сопровождаясь
участием и контролем большей части социума, при этом
государство рассматривается как институт сервиса, а не
управления обществом и заинтересовано в привлечении
последнего к политическому участию [41].
Функционирующая против течений и ветров система
«Русская власть» нежизнеспособна и обречена на
перманентные кризисы, связанные с тем, что «верхи не
хотят, а низы не могут»1.
1
В данном случае мы сознательно исказили всемирно
известный ленинский принцип революции, представленный в
работах «Маевка революционного пролетариата», «Крах II Интер
национала», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».
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2. О неизбежности конфликта «верховный суве
рен – «элита»»
Конфликт «верховный суверен – «элита»» является
природообразующим в системе «Русская власть». В его
основе лежат причины: а) политико–психологического
характера, естественного стремления человека к свободе
и самореализации; б) экономического, связанного с
потребностью Homo sapiens владеть собственностью,
обеспечивающей индивидууму «подушку» безопасности
и удовлетворение растущих потребностей; в) летаргия
гражданского элемента. Неудовлетворение потребностей
«элиты» в политической свободе, владении собствен
ностью создает основу для возникновения конфликта:
«Верхи не хотят жить как прежде!». Данный императив
срабатывает при наличии, как минимум, двух условий:
а) способности элиты к консолидированному действию;
б) поддержке или не противодействии населения.
Российская «элита» в системе «Русская власть»
находится в состоянии постоянного стресса, вызванного
причинами как общесоциального, так и группового
характера, что заставляет ее в период потере
удовлетворения жизнью и уверенности в будущем,
утрате престижности служения суверену и высокой
агрессивности среды дестабилизировать ситуацию.
1. Удовлетворенность жизнью. Российская «элита»
в целом удовлетворена политическим положением –
«глава государства» создает необходимые для ее
воспроизводства условия. Среди последних решений:
принятие в апреле 2017 года ФЗ «О внесении изменений
в главу 23…» [16], предусматривающего право лица,
попавшего под иностранные санкции и являющегося
резидентом другого государства, не признаваться
налоговым резидентом России; подписание в июле 2017
года «главой государства» ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной охране» …»
[17], позволяющего высокопоставленным чиновникам1
и членам их семей скрывать от общественности
сведения о доходах и имуществе; и др. Кроме того,
представителям «элиты» предоставлено право расши
рять сферу своего экономического влияния, получать
контроль за крупнейшими корпорациями и много
миллионные бонусы в качестве административной
ренты [1; 2; 3; 28; 29; 30; 31; 36].
2. Уверенность в будущем. Предположительно,
низкая. Даже «глава государства» в своих выступлениях
использует термин «революция» [20; 21; 22]; а
уголовные дела М. Б. Ходорковского, министра
экономического развития А. В. Улюкаева, продажа
под давлением Администрации президента РФ
российским миллиардером М. Д. Прохоровым РБК и
др., демонстрируют то, что представители «федеральной
элиты» не застрахованы от лишения благосклонности
суверен–государства. Даже лица, входящие в ближайшее
окружение В. В. Путина склонны испытывать
дискомфорт после политического падения экс–главы
Администрации Президента РФ С. Б. Иванова и
ослабления других представителей «старой гвардии».
Благополучие того или иного представителя
высшего истеблишмента, клана и рода прямо связаны со
1
Круг чиновников и степень родства не определена
российским законодательством и президент РФ может его
расширять собственными Указами.
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степенью лояльности суверену. В этом плане правомерно
считать, что Россией управляет «коллективный Путин»
[13]. Любое подозрение в нелояльности к президенту
ведет к упадку клана, смещению его представителей с
занимаемых «государственных» постов2. Показательным
в данном случае является ситуация с Л. Б. Нарусовой,
по одной из версий, лишенной должности члена
СФ ФС РФ из–за протестной активности дочери
К. А. Собчак. Вместе с тем, жена В. В. Черкесова не
только не утратила контроль за либеральными и все еще
влиятельными СМИ – агентством «Росбалт» и газетой
«Петербургский Час Пик», но и смогла сохранить
агентство «Росбалт», после «покушения» на издание
в октябре 2013 [5]. Следует считать, что воздействие
на «семьи», утрачивающие доверие суверена связано с
их дисциплинированием, круговой порукой, указанием
другим «друзьям» на «границы возможного» [19];
а отстранение отдельных представителей «старой
гвардии» – также с поддержанием сакрального статуса
«главы государства» в ближайшем окружении – как
известно президент не друг, а царь.
3. Престиж служения суверена и степень
агрессивности внешней среды
В статье «Политика как призвание и профессия»
М. Вебер писал, о том, что подчинение вызвано двумя
средствами – материальным вознаграждением и
социальным почетом [4, с. 648]. В отношении «элит»
вопрос о материальном вознаграждении решается тем,
что они являются держателями собственности суверена
и расстаются с ней по первому его требованию3.
Несмотря на то, что частная собственность присуща
самой природе человека, российская «элита» в целом
готова смиряться с тем, что она ей не принадлежит,
так как ее появление в их руках прямо связано не с
предпринимательской деятельностью, а с авторитарным
решением суверена.
В
отношении
нематериальной
составляющей
престижа ситуация не однозначна. Поддержку
внутренней и внешней стратегии суверена, чревата
издержками для «элит», представители которой имеют
не только активы в стабильно функционирующих
демократических странах, но лечатся, учатся, отдыхают
за рубежом. Неслучайно весной 2017 года российский
предприниматель О. В. Дерипаска обратился в
Конгресс США с просьбой дать показания по поводу
«вмешательства» России в президентские выборы
2016 года в обмен на иммунитет от уголовного дела [12].
Возраст В. В. Путина, другой фактор для
дестабилизации ситуации: болезнь или внезапная
смерть президента способна привести к межэлитным
2
Примечательно в этом плане обратить внимание на
то, что на момент написания исследования по данным СМИ
сыновья В. И. Якунина занимались проектами на землях РЖД;
сын В. П. Иванова – «до недавнего времени был связан с
государственным «Внешэкономбанком»», а супруга – работала
в ЗАО «Росинтерстрой» – компания являвшейся подрядчиком
правительственной программы строительства жилья для
выведенных из Германии военнослужащих, с освобождением
от налогов на пять лет; сын С. Б. Иванова – до его смещения
занимал должности в различных компаниях – «Газпроме»,
«Газпромбанке», ОАО «СОГАЗ» (Председатель правления, 2011),
с 2016 года – старший виде–президент Сбербанка.
3
Ничто лучше не убеждает в фиктивности института
частной собственности в России, чем слова О. В. Дерипаски:
«если государство попросит, я все отдам».
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столкновениям и взрыву социально–политической
ситуации в России.
Определенное беспокойство у «элиты» вызывает
степень агрессивности внешней среды. Суверену
выгодно не только негласно поддерживать высшую
бюрократию, селектировать ее по принципу лояльности,
но и использовать стереотипы населения в отношении
данной группы: «боярство» в России плохое, жадное,
вороватое, беспринципное, препятствие в реализации
народной монархии [25]; формировать общественное
мнение в отношении того, что ни он управляет
страной, а высшая бюрократия1. Неслучайно в этом
плане живучесть в российском политическом и полито
логическом пространстве термина «олигарх», при факти
ческом отсутствии олигархов после дела «ЮКОСа».
Кроме того, в течение последнего времени недовольство высшим истеблишментом в России растет, что связано с ростом социального расслоения, подрывающего
идею социальной справедливости, входящую во «внегласный договор». По данным доклада Global Wealth Re
port, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse
в 2012 году, имущественное неравенство в России является самым высоким в мире, за исключением малых народов Карибского бассейна. По данным исследования, в
России на долю миллиардеров (около 100 человек) приходится порядка 30 % от общего благосостояния россиян, тогда как в мировом масштабе на долю миллиардеров приходится менее 2% от общего благосостояния.
При этом в докладе обращается внимание на то, что
социальное расслоение в стране с начала 90–х годов,
превышавшее все разумные пределы, является пародией на происходящей процесс социально–экономической дифференциации [26]. Несмотря на то, что данные
швейцарского банка Credit Suisse представляются некорректными, уровень социального расслоения в России
достаточно высок и по данным официальной статистики
определяется коэффициентом Джини 0,413 (2016 год) и
соотношением среднедушевого ежемесячного денежного
дохода между первой и пятой 20–ти процентными группами населения – 9,05 [24]. Децельный показатель социального расслоения в 2010 году по разным источникам
составил от 17 до 20–22 раз. При этом наблюдается тенденция к росту социального расслоения между первой и
десятой группами [15, с. 145].
Особенно выражено тенденция роста разницы в доходах между бедными и богатыми проявилась в про
цессе укрепления «вертикали власти»: рост социального расслоения в России пришелся на 2003 год,
предшествующий президентским выборам, а после
победы В. В. Путина на «выборах» 2004 года сопроводил процесс «вертикализации» политических отношений в обществе до 2007 года; в период президентства
Д. А. Медведева задержался на относительно стабильном уровне, снизившись в период очередного избирательного цикла и, с новым президентством В. В. Путина – начиная с 2012 года устремился вверх, после чего
несколько снизился, очевидно, в результате роста протестных отношений в обществе (Таблица 1. Коэффици
ент Джини в России (1995–2016 гг.)) 2.
1
Данную формулу использовал Николай I, заявлявший, что
Россией управляет не он, а десять тысяч чиновников.
2
Подготовлено на основании [9, с. 11; 23].
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Таблица 1
Коэффициент Джини в России (1995–2016 гг.)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

0,387

0,387

0,390

0,394

0,400

0,395

0,397

0,397

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,403

0,409

0,409

0,415

0,422

0,421

0,421

0,421

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,417

0,420

0,419

0,416

0,412

0,413

–

Кроме того, высокий уровень социального рас
слоения создает препятствие для демократической
консолидации социума, таким образом, лишая высший
истеблишмент использовать «низы» для давления на
суверена [42].
Размер оплаты труда в России позволяет только
работать. Как отмечает проф. В. Е. Чиркин, в России
«…работающий человек, без семьи, при минимально
разрешенной оплате труда может прожить на зара
ботную плату лишь приблизительно 20 дней в месяц…»
[40, с. 102].
Если следовать европейским стандартам обеспе
ченности, то по данным ученых ИНСОР средний класс
в России до санкций 2015 года составлял 7% [27].
Причем бедность прогрессирует: количество бедных в
России в январе–марте 2017 увеличилось более чем на
2 миллиона человек, в январе–мае 2017 года реальные
располагаемые доходы населения России снизились на
0,8 процента [8]. Известный институт Legatum Institute в
мировом рейтинге уровня жизни населения в 2015 году
поставил Россию на 91 место среди 142 стран мира,
между Гватемалой и Лаосом [35].
Неизбежность системного кризиса связана также с
характерной для системы «Русская власть» передельной
экономикой, функционирующей в режиме власти–
собственности (по Р. М. Нурееву) или условной
собственности (по Р. Пайпсу).
Единоличным
хозяином
в
централизованном
«Русском государстве» был персонифицированный
лидер или «Главный». «Главного» избирало либо
окружение, которое получало возможность взимания
административной ренты с населения и доступ к
казне, либо сам самодержец. В последнем случае,
назначая «преемника» верховный суверен исходил из
необходимости сохранения, как личной безопасности,
так и собственности – важнейшего инструмента
сохранения первой. Утрата контроля за собственностью
означала лишение суверена способности регулировать
межэлитные отношения, и, как правило, вела к его
физическому устранению. В тоже время, распределение
собственности между ее держателями являлось делом
необходимым и приводило к усилению высшей
бюрократии и постепенному построению системы,
в которой «царская» собственность становилась
«боярской». Лишение самодержца собственности, вело к
хаотизации отношений и низложению monozentric stato,
а появление нового «вождя» сопровождалось обратным
процессом: с помощью репрессий «лидер» присваивал
собственность и перераспределял ее, формируя новые
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клиентелы; постепенно последние набирали силу и
начинали дискредитировать суверена, замыкая цикл
развития российской политии.
3. О ценностной трансформации российского
социума
Элиты (контрэлиты) при выборе конфронтационной
стратегии в значительной степени исходят из фактора
политической поддержки «снизу». Последний, прямо
связан с ценностной трансформацией «низов» и
появлением в их среде социальных групп, ориентиро
ванных на трансформацию системы.
Социологические исследования, указывают на
то, что ценностная трансформация российского
социума носит бинарный характер. С одной стороны,
«государству» удается не только не допустить культи
вацию в сознании россиян западных ценностей через
противопоставление России европейской цивилизации
и активацию ресентемента, но и стимулировать
россиян на поиск «особого пути развития» (Таблица 2.
Соотношение партийных групп; Таблица 3. Как
Вы считаете, по какому пути должно развиваться
российское общество? (чел./%)); с другой стороны,
наблюдается радикализация части гражданского эле
мента, ориентированного как на замену персонифици
рованного лидера, так и качественную трансформацию
системы (Таблица 4. Политические представления
«новой оппозиции» – участников и сторонников
митингов 6 мая 2012 года, антикоррупционных гуляний
26 марта 2017 года и 12 июня 2017 года).
Таблица 2
Соотношение партийных групп1
Средний Нижний
показатель кластер

Верхний
кластер

1999–2003
Западно–
демократический

27

22

32

Особый

29

16

42

Советский

26

19

34

2004–2008
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Таблица 3

Как Вы считаете, по какому пути должно
развиваться российское общество? (чел./%)2
Ответ

05.15

04.16

04.17

4/1,31

7/2,41

17/5,63

Европейскому

32/10,46

36/12,41

37/12,25

Азиатскому

10/3,27

12/4,14

13/4,30

Американскому

Свой путь развития

231/75,49 197/67,93

Затрудняюсь ответить

29/9,48

38/13,10

207/68,54
28/9,27

Таблица 4
Политические представления
«новой оппозиции» – участников и сторонников
митингов 6 мая 2012 года, антикоррупционных
гуляний 26 марта 2017 года и 12 июня 2017 года
Вариант

Число ответов
по варианту

1.

Вопрос
1

2

3

4

5

3

–

+

–

–

–

2.

8

+

+

–

–

+

3.

8

+

+

–

–

–

4.

4

+

–

–

–

–

5.

2

–

+

–

–

+

6.

1

+

+

–

+

+

7.

6

+

–

–

–

+

8.

16

+

–

–

–

–

9.

9

–

–

–

–

–

10.

2

–

–

–

–

+

Западно–
демократический

25

20

33

11.

1

+

+

+

+

+

Особый

38

23

53

12.

1

+

–

+

+

+

Советский

17

12

26

13

2

–

+

+

–

+

14.

1

+

+

+

–

–

15.

1

+

–

+

–

–

2009–2013
Западно–
демократический

28

22

32

Особый

32

21

39

Советский

21

14

28

Западно–
демократический

21

13

29

Особый

38

23

51

Советский

21

14

28

2014–2016

1

Таблица по [10].
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В таблице указаны вопросы: 1. Считаете ли
Вы, что высокий уровень коррупции и социальное
напряжение в российском обществе прямо связаны
с персоной Путина и его отставка могла бы решить
данную проблему? 2. Считаете ли Вы, что Россия
должна быть централизованным унитарным госу
дарством? 3. Считаете ли Вы, что демократия не для
2
Подготовлено на основании результатов массовых опросов
в Амурской области, проведенных автором статьи. Выборка
случайная.
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России? 4. Считаете ли Вы что без политических прав
можно обойтись, если президент и правительство будут
обеспечивать достойный уровень жизни населения?
5. Согласны ли Вы с утверждением, что в России не
должно быть много политических партий, достаточно
нескольких – 5–10?
В случае с появлением «новой» или «объединенной
оппозиции», речь следует вести не о появлении
«успешных» людей – в сложившейся системе это
невозможно, а о появлении недовольных как персони
фицированным лидером, так и системой в целом.
При этом представления представителей «новой
оппозиции» не имеют четкого идейного оформления и
характеризуются ориентацией на унитаризм и потен
циальное ограничение политических прав соотечест
венников.
Следует прогнозировать, что в процессе укрепления
«жесткого» авторитаризма, как минимум, количество
недовольных сувереном будет расти, а последний
будет
вынужден
нейтрализовывать
социальное
напряжение репрессивными практиками, лишая себя
возможности корректировать политический процесс
исходя из интересов населения. В конечном счете, один
неверный политический шаг может спровоцировать
волну протестов – катализаторов дестабилизационного
процесса.
4. О внутренних и внешних конфликтах как
ложном инструменте сохранения моноцентризма
Один из способов нейтрализации утверждения
западных ценностей в массовом сознании россиян
является репродукция внутренних и внешних конф
ликтов.
Суверен–государство сознательно реализует страте
гию «аккуратного национализма» [32] и ксенофобии
во внутристрановой сфере, ориентированную не
недопустимость консолидации этнических и других
сообществ, порождение недоверия к индивидам с
другими фенотипическими признаками, культурными
отличиями, взглядами и убеждениями; и, во внешней
сфере – направленную на активацию державного и
цивилизационного дискурсов, заключенных в идее
о России как о самобытной и самодостаточной
цивилизации, окруженной агрессорами, перманентно
вмешивающимся в ее внутристрановой процесс,
как непосредственно, так и с помощью «пятой
колонны». Внешние конфликты помогают объединить
населения вокруг суверена и поддержать его статус –
«объединителя земель русских», борца с чужеземцами,
защитника россиян за рубежом [11]. Последняя
стратегия была использована В. В. Путиным в ходе
аннексии Крыма и дестабилизации на юго–востоке
Украины, принеся самодержцу весомые политические
дивиденды.
Внутренняя и внешняя конфликтность истощают
российский социум. В первом случае, социально–психо
логическому и экономическому давлению подвергаются
носители гражданского самосознания, интеллигенция,
по природе, склонная к самостоятельному мышлению
и диалогетической практике; во втором, разрушаются
межкультурные связи, изымаются ресурсы из сферы
воспроизводства духовных и материальных ценностей,
развития индивидуума как личности, свертываются
социальные проекты. Так, только военный конфликт в
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Сирии России за период с 30 сентября 2015 по сентябрь
2016 года обошелся в 58 млрд. рублей [7]. Российский
экономист С. Алексашенко оценивает затраты на войну
России в Сирии и в Донбассе в 3–4 миллиарда долларов
в год [6], что в полтора раза больше расходов на
НИОКР, в 2 раза больше расходов на развитие культуры,
в 3 раза больше расходов на ЖКХ, в 2–3 раза больше
расходов на охрану окружающей среды [37].
Вывод. Российская полития функционирует вопреки
общецивилизационному вектору, периодически пере
живая системные кризисы. В основе последних нахо
дится «матрица», воспроизводящая архаический полити
ческий механизм, основанный на «государственном
моноцентризме», патернализме и клиетелизме; ручном
управлении, подавлении гражданственности.
В ближайшей перспективе системный кризис в
России невозможен, но в дальнесрочной – неизбежен.
Несмотря на то, что используемые сувереном меха
низмы регуляции политических отношений не
соотносятся с демократическими практиками и ведут
суверена к положению «zugzwang», они остаются
действенными для российской «стабильности»: а) пред
ставители «элиты» не готовы к конфликту с сувереном
в силу разобщенности, сервильности, довольствования
условной собственностью; б) общество привыкает к
бедности; в) гражданский элемент сохраняет зачаточное
состояние и расположен к авторитарным практикам.
Ситуация не является устойчивой и может
качественно трансформироваться как под воздействием
просчетов «главы государства» во внутриполитической
и внешнеполитической сферах, ухудшения физического
состояния верховного суверена или его внезапной
смерти, декларированных российской конституцией
выборов.
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Trofimov E. A., Candidate of Politics, Associate Professor
(Russian Federation), trewal15@yandex.ru
On the inevitability of a systemic crisis
in the Russian Federation
The arguments for the inevitability of a systemic crisis in Russia are given.
The emergence of a systemic crisis is associated with the strengthening of «state
monocentrism», increased conflict in the system of «sovereign – the highest state
bureaucracy», the increasing role of manual management in the regulation of
socio-political relations, while placing greater responsibility on the sovereign
for decisions made; Radicalization of the civilian element and impoverishment
of the population.
The possibility of a systemic crisis in Russia in the short term is being refuted.
It is noted that the mechanisms of the regulation of political relations used by the
«head of state» lead the sovereign to the «zugzwang» position, but remain effective
for Russian «stability»: a) representatives of the «elite» are not ready for a conflict
with the supreme sovereign due to disunity, servility, property; b) society becomes
accustomed to poverty; c) the civilian element retains an embryonic state and is
located to authoritarian practices. At the same time, the situation is unstable and can
be qualitatively transformed both under the influence of miscalculations of the «head
of state» in the domestic and foreign policy spheres, deterioration of the physical
state of the sovereign sovereign or his sudden death, declared by the Russian election
constitution.
Research hypothesis: The Russian polity operates within the framework of the
traditional defective «matrix» and in the future will face another systemic crisis.
Research methods: dialectical, logical, sociological, structural–functional,
formal–legal.
Keywords: monocentrism, political process, political crisis, peredelnaya
economy, «Russian power», negative political instability.
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Про неминучість системної кризи
в Російській Федерації
Наводяться аргументи неминучості системної кризи в Росії. Виникнення
системної кризи пов’язується зі зміцненням «державного моноцентризма»,
посиленням конфліктності в системі «суверен – вища державна бюрократія»,
збільшенням ролі ручного управління в регуляції соціально–політичних
відносин при покладанні більшої відповідальності на верховного суверена за
прийняті рішення; радикалізацією громадянського елемента і зубожінням
населення.
Спростовується можливість системної кризи в Росії в найближчій
перспективі. Відзначається, що використовуються «главою держави»
механізми регуляції політичних відносин ведуть суверена до положення
«zugzwang», але залишаються дієвими для російської «стабільності»:
а) представники «еліти» не готові до конфлікту з верховним сувереном в силу
роз’єднаності, сервільності, вдовольниться умовною власністю; б) суспільство
звикає до бідності; в) цивільний елемент зберігає зародковий стан і
розташований до авторитарних практик. При цьому, ситуація є нестійкою і
може якісно трансформуватися як під впливом прорахунків «глави держави» у
внутрішньополітичній та зовнішньополітичній сферах, погіршення фізичного
стану верховного суверена або його раптової смерті, декларованих російською
конституцією виборів.
Гіпотеза дослідження: Російська політія функціонує в рамках традиційної
дефективної «матриці» і в перспективі зіткнеться з черговою системною
кризою.
Методи дослідження: діалектичний, логічний, соціологічний, структурно–
функціональний, формально–правовий.
Ключові слова: моноцентризм, політичний процес, політична криза,
передельна економіка, «Радянська влада», негативна політична нестабільність.
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Зовнішньополітичний діалог
Д. Трампа з В. Путіним:
перспективи для України
Метою даної статті – є дослідження сучасного зовнішньополітичного
діалогу Д. Трампа з В. Путіним в контексті визначення від його результатів
перспектив для України. Під час написання статті, автором були використані
наступні методи: аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція. Основні
одержані висновки полягають в наступному: зовнішньополітичний діалог
Д. Трампа з В. Путіним має більше розбіжностей, ніж консенсусних точок
порозуміння; одним із полів зовнішньополітичного протиборства виступає
Європа, зокрема Європейський Союз: в ньому інтереси США та Росії
проявляються найбільш активно в таких сферах, як економічна, енергетична,
зовнішньополітична, гуманітарна, безпекова; що стосується України, то саме
від того, про що домовляться в найближчому майбутньому президенти США
та Росії відносно врегулювання ситуації на Донбасі, територіальних проблем,
енергетичної та економічної сфер та інших не менш важливих питань,
залежатиме і подальший розвиток подій.
Ключові слова: зовнішньополітичний діалог, США, Росія, Україна,
переговори, безпека.

Основною проблемою, яку досліджує автор в
даній статті, – є визначення перспектив подальшого
розвитку ситуації в Україні на підставі результатів
зовнішньополітичного діалогу Д. Трампа з В. Путіним.
Такими, які раніше не були достатнім чином
обґрунтовані, видаються наступні аспекти: аналіз
сучасного стану відносин США та Росії, дослідження
підходів щодо контролю ситуації на глобальному та
регіональному рівнях, вплив результатів американо–
російського діалогу на стан внутрішньої та зовнішньої
політики України.
В статті автором були використані матеріали
вітчизняних та зарубіжних ЗМІ, що дозволило більш
детально розібратись у специфіці досліджуваної
проблематики.
Метою даної статті – є дослідження сучасного
зовнішньополітичного діалогу Д. Трампа з В. Путіним
в контексті визначення від його результатів перспектив
для України.
За останні роки рівень неоднозначності діалогу
між США та Росією зріс врази на підставі до кінця не
визначеного зовнішньополітичного курсу адміністрації
Д. Трампа. Зрештою, такий стан відносин впливає в
зовнішньополітичному та геополітичному відношеннях
і на Україну: Сполучені Штати постійно запевняють
українське керівництво у своїй підтримці, але на
практичному рівні така допомога відсутня. Що
стосується Російської Федерації, то слід наголосити на
тому, що тут також присутня достатньо заангажована
політична декларативність, яка базується на обстоюванні
російських національних інтересів і панєвразійських
принципах. Це, також, негативним чином впливає на
врегулювання ситуації на сході України і не дозволяє
використовувати практичні інструменти для відновлення
миру та стабільності на Донбасі.
Важливою для України подією стала зустріч
Д. Трампа з В. Путіним під час саміту G20 у Гамбурзі,
який проходив з 7 по 8 липня 2017 р. Президенти
обговорили можливе розміщення поліцейської місії
на Донбасі. В. Путін заявив, що це є можливим лише
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зі згоди Києва та самопроголошених Донецької та
Луганської народних республік [1]. При цьому прес–
секретар російського президента Д. Пєсков заявив, що
це питання проблематично обговорювати без взаємного
контакту сторін конфлікту. Під час зустрічі президенти
США та Росії домовились створити дипломатичний
канал зв’язку по українській проблематиці. Перед
бачається, що основною метою оперативного каналу
стане всебічне сприяння врегулюванню ситуації на сході
України [2].
Поки що всі вищезгадані домовленості є лише
усними і не відомо коли і в якій якості проявлять
себе на практиці. Як завжди в теорії все виглядає
дуже позитивно, конструктивно та яскраво, але коли
справа доходить до втілення в життя виникає ряд
деструктивних чинників, які заважають і затягують
процес імплементації. Головним в цьому є те, чи
буде знайдено стратегічно важливий компроміс між
українською владою та представниками ДНР/ЛНР
щодо цього питання. Якщо так, то можна передбачити,
що може з’явитись надія на зрушення з «мертвої
точки» в процесі врегулювання конфлікту на Донбасі,
якщо ні – то процес врегулювання не тільки стане
більш деструктивним, але і зіткнеться із рядом нових
труднощів, повпливати на які буде дуже важко як на
внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях.
Не менш важливою подією стало призначення
Державним департаментом США колишнього посла
країни у НАТО К. Волкера спеціальним представником
по Україні [3]. Це призначення можна трактувати як
з позитивного, так і з негативного боку. Позитивним
є те, що за достатньо довгий період часу (з 2014 р.)
нарешті було призначено офіційного спецпредставника
США по Україні. Це дає можливість передбачити, що
Сполучені Штати можуть більш активно долучитись до
процесу врегулювання ситуації на сході. З іншого боку,
К. Волкеру, який лише рік (з 2008 по 2009 рр.) працював
постійним представником США при НАТО, а до цього
був спеціалістом по Європі, доведеться витратити
значний час для ознайомлення та вивчення специфіки
«українського питання». Це може затягнути процес
практичної імплементації українсько–американських
домовленостей, а також, не будучи достатньо детально
обізнаним із ситуацією на сході, К. Волкер може
допустити ряд помилок, які, в свою чергу, негативним
чином можуть позначитись на процесі врегулювання.
Отже, все залежатиме від того, наскільки швидко і
об’єктивно спецпредставник США по Україні зможе
включитись в роботу.
Президент Росії В. Путін позитивно відреагував на
призначення К. Волкера [4]. Російська сторона також
зацікавлена у діалозі із К. Волкером. Але виникає
питання про те, наскільки «чесною» буде «гра»:
або Росія і надалі буде будувати свою політику на
імперських амбіціях і в такому разі ситуація тільки
погіршуватиметься, або вона все ж таки дослухається
до «здорового глузду» і перейде від агресії до
конструктивного діалогу, що є вкрай важливим в
контексті сучасної ситуації. Важливим є також і
те, наскільки конструктивними будуть американо–
російські відносини по відношенню до України після
призначення спецпредставника: чи додасть це нової
позитивної динаміки, чи навпаки – призведе до ще
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більш серйозних протиріч. Відповіді на ці питання дасть
час, але є сподівання на те, що за рахунок вибудови
нового формату відносин між США та Росією вдасться
сформувати спільне бачення щодо врегулювання
ситуації на сході України.
Повертаючись безпосередньо до зовнішньополі
тичного діалогу США та Росії слід зазначити, що на
глобальному рівні Сполучені Штати переслідують мету
формування західноцентричного світового порядку
при збереженні своєї гегемонії. Вони прагнуть досягти
демократизації світу в цілому, окремих регіонів та
країн, зацікавлені в забезпеченні контролю над станом
середовища глобальної безпеки (на це спрямовано
поетапне створення глобальної системи ПРО) [5].
Росія на глобальному рівні орієнтована на формування
світового порядку, в якому відсутня гегемонія однієї
держави або групи держав і виступає за колективні дії,
які спрямовані на зміцнення глобальної безпеки без на
дання особливих прав будь–якій країні чи організації [5].
На підставі цих різних уявлень про глобальний та
регіональний світопорядок між цими двома країнами
виникає серйозний дисбаланс що призводить до
зіткнення зовнішньополітичних та геополітичних
інтересів і створює ряд напруженостей у відносинах.
Серйозною є розбіжність у поглядах США та Росії щодо
Європейського Союзу, в якому інтереси двох країн є
протилежними.
Останнім часом все відчутнішим стає вплив
Російської Федерації на Східну Європу, де у неї були і
залишаються свої ґрунтовні промислові та економічні
інтереси. Не потрібно забувати і про проект Договору
про європейську безпеку, який з 2008 року активно
обстоюється російськими політичними колами. У ньому
чітко простежується зацікавленість побудови системи
європейської безпеки за російським зразком. Значною
є залежність європейських країн від енергетичної
сировини з Росії, насамперед газу. Побудова «Північного
потоку» – газової магістралі між Російською Федерацією
та Німеччиною, зробила ЄС ще більш залежною в
енергетичному плані. Отже, всі ці приклади свідчать про
те, що російське керівництво має достатньо серйозний
вплив на ЄС і, з огляду на нинішній стан справ в цьому
об’єднанні, в перспективі збирається його посилювати.
Що стосується Сполучених Штатів, то, як і
раніше вони продовжують надавати активну допомогу
європейським країнам. Так, наприклад, 8 червня
2017 р. в польський термінал Свіноуйсьце прибув
перший американський танкер зі скрапленим газом.
До цього скраплений газ вже було доставлено до
Португалії, Іспанії, Італії, Мальти та Нідерландів.
Це є свідченням того, що американська сторона
дуже швидко зорієнтувалась на ринку газу в Європі
і змогла знайти свою нішу. Цьому посприяли, також,
і такі фактори як: зростаючий попит на скраплений
газ в Європі, зростаюче видобування сланцевого газу
в Америці, сприятлива політична ситуація в ЄС (в
Брюсселі вважають, що російський «Газпром», який
задовольняє третину потреб Європи в газі, займає
домінуючу позицію на європейському газовому ринку і,
таким чином, загрожує енергетичній безпеці об’єднаної
Європи) [6].
Зрозуміло, що така ситуація в найближчому
майбутньому може призвести до зіткнення економічних
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та енергетичних інтересів Росії та США, від чого
можуть
бути
непередбачувані
наслідки.
Існує
вірогідність того, що саме на підставі більш ґрунтовного
закріплення своїх енергетичних інтересів у Європі
Сполучені Штати Америки останнім часом все більш
активно виступають за продовження санкцій проти
Російської Федерації. 11 червня 2017 р. Директор
з питань законодавчої діяльності при Білому домі
М. Шорт заявив, що Адміністрація підтримує санкції,
які містяться в законопроекті по Росії та Ірану (від
30 червня 2017 р. – прим. авт.) [7]. Але, водночас,
він зауважив на тому, що на підставі необхідності
погоджувати з Конгресом питання санкцій, США не
зможуть швидко реагувати на нові обставини.
Отже, ми маємо ситуацію, в якій говорити про
наявність спільного американо–російського бачення
подальшого розвитку ситуації на теренах Європи, не
доводиться. Натомість, вибудовується ситуація, при
якій існує вірогідність виникнення загрози зіткнення
інтересів двох країн у енергетичній сфері, від якої, в
першу чергу, можуть постраждати європейські країни. В
подальшому все залежатиме від того, чи зможуть лідери
Росії та США домовитись між собою відносно поставок
газу до Європи, але базуючись на існуючій ситуації такі
перспективи видаються примарними.
Відносно України, потрібно наголосити на тому, що
наша держава поступово відмовляється від поставок
російського газу, замінюючи його імпортом з Білорусі.
При цьому, Україна зацікавлена і у поставках газу
та вугілля зі США. Про це Президент України П.
Порошенко говорив із Міністром енергетики США
Р. Перрі під час свого робочого візиту до Сполучених
Штатів 20 червня 2017 р. [8]. Під час зустрічі були
обговорені такі питання, як реалізація спільних проектів
в атомній енергетиці, сфері видобування енергоносіїв в
Україні, а також можливості постачання альтернативних
видів палива, зокрема скрапленого газу зі США.
Важливим залишається питання про те, наскільки
економічно це буде вигідно для нашої держави, тобто
якою буде кінцева ціна на енергоресурси і чи не буде
це дорожче за ту ціну, яку зараз ми сплачуємо за
російський газ. Відповіді на ці питання можна буде
отримати в разі того, якщо ці обговорені питання
знайдуть своє втілення у конкретних домовленостях.
Зараз, поки що, зарано говорити про якісь позитиви від
цього.
В сфері безпеки зовнішньополітичний діалог
Д. Трампа з В. Путіним не є повноцінним. Сполучені
Штати визнають участь Росії у вирішенні окремих
проблем, однак американська сторона нерідко заявляє
про те, що цієї участі недостатньо, наприклад, у
боротьбі проти міжнародного тероризму, а також в
обмеженні розповсюдження ядерної зброї. Критика
на адресу Російської Федерації полягає і у небажанні
підтримати ініціативу США щодо «ядерного нуля»
(повне ядерне роззброєння, синонім – «глобальний
нуль». – прим. авт.), а також у сприянні розвитку ядер
ної програми Ірану, в жорсткій позиції з питань подаль
шого погодженого скорочення ядерних арсеналів [5].
Росія, в свою чергу, критично оцінює дії Сполучених
Штатів щодо втручання у внутрішні справи окремих
країн (колишні країни СРСР та країни Близького
Сходу). Також російська сторона не сприймає
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америкоцентричний світоустрій, в якому контроль
над глобальною та регіональною безпекою належить
США. Ці питання і є наріжним каменем у розбудові
конструктивного діалогу між двома країнами.
Якщо в цьому контексті говорити про Україну,
то слід зазначити, що після анексії Криму та початку
бойових дій на сході, наша держава знайшла нового
стратегічного партнера в обличчі Сполучених Штатів і
доволі швидко вибудувала з ними стратегічний діалог з
широкого кола питань, в тому числі і з питань безпеки.
Ключовим було і залишається питання надання США
летальної зброї, але поки що воно так і не вирішено.
Натомість, 20 червня 2017 р. Президент України П.
Порошенко провів зустріч із Міністром оборони США
Дж. Меттісом. Глава держави висловив вдячність за
важливу допомогу з боку США у питанні зміцнення
обороноздатності України та стійкості Збройних Сил
України, а також реабілітацію українських воїнів.
Дж. Меттіс висловив повну підтримку Україні і
підтримав збереження санкцій проти Росії як країни–
агресора. Він наголосив на важливості дотримання
зобов’язань щодо забезпечення міжнародного порядку,
суверенітету, територіальної цілісності та свободи.
9 липня 2017 р. відбулась зустріч П. Порошенка із
Державним секретарем США Р. Тіллерсоном, під
час якої Президент України висловив сподівання
на допомогу з боку Сполучених Штатів Америки у
«нормандському форматі».
Нажаль доводиться констатувати той факт, що всі
ці зустрічі носять декларативний характер і не містять
у собі домовленості про конкретні практичні кроки.
Це не лише затягує процес мирного врегулювання
ситуації на сході, але і негативним чином позначається
на отриманні американської допомоги у вигляді
озброєнь, особливо летальних. Якщо ситуація і надалі
розвиватиметься у форматі риторики, запевнень,
сподівань та декларативності в цілому, то не варто
очікувати швидких позитивних зрушень. Такого роду
дії тільки ускладнюватимуть і без того не просту
внутрішню ситуацію, і не матимуть під собою важливої
практичної підтримки.
Підсумовуючи вищевикладене можна зробити
висновок про те, що зовнішньополітичний діалог
Д. Трампа з В. Путіним має більше розбіжностей,
ніж консенсусних точок порозуміння. Будучи одними
із найбільш впливових держав світу ці дві країни
розігрують між собою геополітичну карту світу,
поділяючи її на зони відповідальності та впливу. Нерідко
буває так, що їх інтереси пересікаються, і тоді викають
серйозні суперечності, які мають, в першу чергу,
негативний вплив на держави, які перебувають під їх
контролем. Така ситуація спостерігається в усіх сферах,
різниця лише у ступені прояву активності.
Одним із полів зовнішньополітичного протиборства
виступає Європа, зокрема Європейський Союз. В
ньому інтереси США та Росії проявляються найбільш
активно в таких сферах, як економічна, енергетична,
зовнішньополітична, гуманітарна, безпекова. Обстоюючи
свої власні інтереси, нерідко ці держави нехтують
інтересами європейських країн, що призводить до
виникнення нових проблем у вищезгаданих сферах.
Що стосується України, то від цього зовнішньо
політичного діалогу і того, яким він буде в майбутньому,
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залежить внутрішній та зовнішній розвиток нашої
держави. Саме від того, про що домовляться в
найближчому майбутньому президенти США та
Росії відносно врегулювання ситуації на Донбасі,
територіальних проблем, енергетичної та економічної
сфер та інших не менш важливих питань, залежатиме і
подальший розвиток подій. Багато залежатиме і від того,
чи зміниться, нарешті, зовнішньополітична «поведінка»
Президента, тобто чи зможе він від слів перейти до діла,
чи зможе він переформатувати переговорний процес зі
США у конструктивне практичне русло.
Подальше дослідження даної проблематики сприя
тиме глибшому розумінню поведінки США та Росії
у їх зовнішньополітичних справах, а також надасть
можливість більш детально проаналізувати вплив
їх діяльності на ситуацію в Україні. Позитивним
видається проведення ґрунтовного аналізу дій США
та Росії по відношенню до України з метою розробки
короткострокового прогнозу щодо перспектив врегулю
вання ситуації на сході нашої держави.
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Foreign Policy Dialogue D. Trump with V. Putin:
Perspectives for Ukraine
The purpose of this article is to explore the current foreign policy dialogue of
D. Trump with V. Putin in the context of determining from its results the prospects for
Ukraine. During writing, the author used the following methods: analysis, synthesis,
comparison, induction, deduction. The main obtained conclusions are as follows:
D. Trump’s foreign policy dialogue with V. Putin has more differences than consensus
points of understanding; one of the fields of foreign policy confrontation is Europe,
in particular the European Union: in it the interests of the US and Russia are most
active in such areas as economic, energy, foreign policy, humanitarian, security; as
for Ukraine, the further developments will depend on what the presidents of the United
States and Russia agree on in the near future to settle the situation in the Donbass,
territorial problems, energy and economic spheres and other equally important
issues.
Keywords: foreign policy dialogue, USA, Russia, Ukraine, negotiations.
security.
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«Війна Блера»: місце війни в Іраку
в системі особистісних світоглядних
переконань Тоні Блера
Розглянуто актуальне питання політики блеризму, а саме участі Великої
Британії у війні в Іраку. Автор ставить за мету визначити її місце в системі
особистісних світоглядних переконань Тоні Блера. Задля досягнення
поставленої мети використовується метод системного аналізу,
структурно–функціональний метод, історико–політологічний метод, синтез,
дедукція і індукція, що надає можливість продемонструвати вплив особистісних
якостей характеру і світогляду Тоні Блера на рішення участі держави в
іракській кампанії. Війна в Іраку розглядається в межах системи особистісних
світоглядних переконань і вірувань Тоні Блера. Увага акцентується на двох
основних світоглядних елементах політики, на яких базується ідея блеризму
в цілому – це морально–етичні переконання, які є результатом релігійності
політика з одного боку і впевненість в необхідності поєднати «ліберальний
світ» з іншого. В даному контексті пропонується розглядати війну в
Іраку в якості елементу, який повинен об’єднати ядро ліберального світу,
а саме США і ЄС, навколо спільного ворога, який є загрозою його цінностей і
стабільності.
Ключові слова: війна в Іраку, Тоні Блер, морально–етичні переконання,
ліберальний світ.

332

Гілея

Доповідь комісії сера Джона Чілкота щодо війни
в Іраку, яку було оприлюднено у липні 2016 року,
відновила зацікавленість як політичних, так і акаде
мічних кіл до повторного аналізу цієї проблеми,
оскільки війна в Іраку є однією із найбільш неорди
нарних і дискусійних подій міжнародного порядку
денного після розпаду біполярної системи відносин.
Альянс Тоні Блера і Джорджа Буша зруйнував всі
можливі «правила», оскільки такого роду тісний союз
між прем’єр–міністром–лейбористом і президентом–
республіканцем–неоконсерватором не вкладається в
«традиційні межі пізнання». Після подій 2001 року,
ними були сформовані взаємовідносини такого формату,
яких не було, напевне, із початку Першої світової
війни не зважаючи на те, що за основними категоріями
самоідентифікації (національні інтереси; місце, яке
держава займає в світі; культура стратегічного мислення;
базова ідеологічна концепція; політична культура; тощо)
у держав більше відмінностей, аніж схожих між собою
елементів.
У зв’язку із цим політичні кола Великої Британії,
міжнародна і академічна спільноти досі не мають
чіткого бачення необхідності і результатів війни, в
першу чергу, для Великої Британії, оскільки, зазвичай,
по–перше, критикується участь Королівства у війні,
а вже по–друге сам факт війни. Результати роботи
комісії Чілкота стосовно цього питання, скоріше,
підтверджують дану тезу. Проблема аналізу питання
Іраку ускладняється тим, що окрім «традиційних»
підстав до початку війни, як то розповсюдження зброї
масового знищення і, як наслідок, загроза усталеній
системі відносин, з’являються проблеми морально–
етичного виміру такі як, наприклад, геноциду, безпеки
особистості, порушення прав і свобод людей тощо.
У зв’язку із цими особливостями, дослідники
виявляють постійну зацікавленість до аналізу конфлікту
в Іраку в цілому і ролі Великої Британії і Тоні Блера
зокрема. П. Хоггет у роботі «Ірак: нездійсненна
місія Тоні Блера» акцентував увагу на помилковості
прийнятого рішення, говорячи про його недосконалість
в трьох ключових аспектах, які аналізуються в
межах «раціональності», а не «моралі»: реальне
співвідношення дійсної і потенційної загрози від зброї
масового знищення; переоцінка «особливих відносин»
із США і в цілому ролі Британії в війні; необхідність
експорту демократії і західних цінностей [15].
Дослідник Дж. Ральф у роботі «Після Чілкота:
«Доктрина міжнародного співтовариства» і рішення
Великої Британії взяти участь у війні в Іраку» розглядає
проблему участі у конфлікті через призму «Доктрини
міжнародного співтовариства» і демонструє стратегію
Тоні Блера по відношенню до співпраці з ООН,
характеризуючи її як «Піррову перемогу» [18].
Безпосередньо етичним аспектам політики урядів
Тоні Блера присвячене дослідження британських авторів
Н. Вілера та Т. Дунна «Моральна Британія?» [25]. В
роботі «Персоналії і зовнішня політика: рішення Тоні
Блера брати участь у війні в Іраку» С. Б. Дайсон зробив
спробу проаналізувати вплив особливостей характеру
Тоні Блера на рішення, що приймалося, наголошуючи на
наступних рисах характеру політика: впевненість у своїй
здатності контролювати події, низька концептуальна
складність і висока потреба у владі. Також автор
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акцентує увагу на провійськовому настрої прем’єра,
внутрішній концентрації і контролі з точки зору
формування подій, а також відсутності в потребі аналізу
великого масиву інформації [14].
Основну увагу в книзі Дж. Кемпфнера «Війни
Блера» займає питання мотивації однієї з ключових
засад блеристської стратегії – інтервенціонізму. Автор
пропонує оригінальне, хоча й суперечливе визначення
політичного кредо Тоні Блера – «гуманітарний воїн»
[16].
В контексті чинного дослідження автор ставить
за мету визначити місце війни в Іраку в системі
особистісних світоглядних переконань Тоні Блера.
Задля досягнення поставленої мети автор вико
ристовує метод системного аналізу, який дозволяє
представити «модель лідерства» Тоні Блера у вигляді
цілісного явища, а також структурно–функціональний
метод, історико–політологічний метод, синтез, дедукцію
і індукцію, що надає можливість провести комплексний
аналіз процесу прийняття рішення щодо війни в Іраку
і виділити особливості, які були результатом впливу
особистісних якостей характеру і світогляду Тоні
Блера.
У 2002 році британським парламентарям було
поставлено питання: «Чи існує достатня кількість
доказів, для того щоб виправдати вторгнення в Ірак?».
На це питання 86 осіб із 100 відповіли негативно [23].
Початок війни, а особливо події, які їй передували, був
зустрінутий доволі негативними настроями громадян
Британії. В державі було прийнято рішення брати
участь у війні, незважаючи на те, що навіть в середині
правлячої лейбористської партії був розкол через
невизначеність щодо її доцільності.
Промови Тоні Блера, починаючи з часів «вісі зла»
Джорджа Буша і закінчуючи власне інтервенцією,
базуються на природній необхідності не допустити
розповсюдження зброї масового знищення (ЗМС) і
особливо надати можливість володіти нею Садаму
Хусейну. Поєднавши цю ідею із ситуацією із державами
«ізгоями», а також міжнародним тероризмом, на думку
Тімоті Гартона Еша, з’явилася загроза національній
безпеці «нашого часу».
Біограф Тоні Блера Ентоні Селдон говорив про те,
що дискусії з приводу можливості потрапляння зброї
масового знищення до терористів були актуальними
лише на початку роботи Тоні Блера у якості прем’єр–
міністра Великої Британії. Після подій 11 вересня
дискусії перейшли в площину потенційних і неминучих
загроз, які походили від країн «неліберального світу»
[21, c. 570].
Оприлюднена у липні 2016 року доповідь Комісії
Чілкота щодо війни в Іраку певною мірою переконала
світову спільноту в хибності рішення розпочинати війну.
Якщо проаналізувати, класифікувати і у вигляді тез
викласти основні «вразливі місця», які було окреслено в
результаті роботи комісії, то вони будуть мати наступний
вигляд:
Ідеологічні:
– рішення було прийнято в часи певного ідеоло
гічного вакууму і розбалансування існуючої системи
міжнародних відносин;
– Тоні Блер обіцяв Джорджу Бушу підтримку, не
дивлячись на обставини, в яких доведеться працювати;
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– Американо–Британські відносини не постраждали
б, у випадку відмови участі у війні;
Планування:
– рішення було прийнято в той час, коли мирні
способи врегулювання конфлікту не були вичерпані;
– не було негайної загрози, яка походила від Садама
Хусейна;
– реальність загрози, яка походила від Садама
Хусейна, була переоціненою;
– Т. Блер проігнорував застереження щодо можли
вих «поганих» наслідків вторгнення;
– Джордж Буш проігнорував варіанти постконф
ліктного врегулювання, запропоновані британською сто
роною;
– Британська розвідка користувалася обмеженими
даними;
– були відсутні законні підстави для вторгнення;
– Британська армія не була достатньо екіпірованою;
Результативність:
– не відбулося комплексного процесу постконф
ліктного врегулювання через відсутність стратегії;
– Уряд Британії не мав важелів впливу на
союзника в процесі формування і контролю над новим
керівництвом Іраку;
– Британія не досягла поставлених завдань;
– держава не докладала достатньо зусиль для того,
щоб проконтролювати людські втрати з обох сторін
конфлікту.
Виходячи з вище зазначеного, можна зробити
висновок про те, що рішення щодо війни було
достатньо імпульсивним, недостатньо проаналізованим
і опрацьованим. У зв’язку із цим, виникає питання
мотивів, якими користувався Т. Блер і члени його
команди. Критики теорії і практики блеризму як цілісної
концепції, а також теорії і практики «ліберального
інтервенціонізму», як її складової, зазвичай наголо
шують на декількох речах:
– причини для розвитку і поглиблення «особливих
відносин» між США і Великою Британією зникли разом
із розпадом біполярної системи відносин;
– в процесі співпраці із США, Тоні Блер обрав
стратегію підпорядкованого «пуделя Буша»;
– відродження атлантичної ідентичності, яка була
складовою Британської концепції безпеки не є більше
актуальною у зв’язку із трансформацією пріоритетів
двох основних учасників спільноти, а саме: США
(світовий лідер) і ЄС (регіональний лідер);
– британський істеблішмент досі намагається
повернути державі статус гегемона часів Британської
імперії, що не відповідає новим умовам міжнародного
середовища, яке було сформовано після закінчення
холодної війни тощо.
Подібні підходи до аналізу британо–американських
відносин і війни в Іраку, як її складової, мають право
на існування. Але важливо наголосити наступне.
Закінчення холодної війни знову продемонструвало
питання, яке постало перед державою в період після
Другої світової війни, а саме проблему «кризи Британії»
в контексті, в першу чергу, ідеологічного і практичного
наповнення зовнішньополітичного курсу. Подібно до
Вінстона Черчіля і Маргарет Тетчер, Тоні Блер зробив
спробу подолати цю «кризу» вже в рамках нових умов
міжнародної співпраці. Проголошена ним концепція

333

Випуск 123

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

«Третього шляху», як складова частина блеризму,
включає в себе наступні елементи (в контексті війни
в Іраку), які необхідно розглядати в трьох основних
вимірах:
– перший вимір – стратегічний – включає наступні
ідеї: ідея «глобальної взаємозалежності» – як стрижнева
ідея і як її складові: ідея «вісі зла», ідея «коаліції
бажаючих»;
– другий вимір – вимір проблеми альянсів –
включає концепцію «особливих відносин» із США
і лідера континентальної Європи, які поєднані в
концепцію «трансатлантичного мосту»;
– третій вимір – «ідеологічний» – включає кон
цепцію «безпеки особистості», моральний інтервен
ціонізм і «право на захист».
Коаліції не вдалося надати жодних переконливих
доказів щодо наявності і, головне, готовності Іраком
використовувати зброю масового знищення (ЗМС). В
тому числі через це їй не вдалося отримати широку
підтримку у вигляді мандату ООН. Також відсутні
докази того, що тодішній уряд Іраку мав відношення
до подій 11 вересня, які були каталізатором війни. В
даному контексті важливим є те, що Т. Блер мав чітке
уявлення про те, що терористичні угрупування, такі
як Аль–Каіда, можуть без обмежень використовувати
подібну зброю у випадках, коли вони будуть її мати, а
ризик її використання прямо залежить від кількості
держав, які мають цю зброю [9]. При цьому природа
держави, її політичний устрій мають першочергове
значення. Події 11 вересня продемонстрували намір
терористичних угруповань до активних дій, а тому
рівень загрози лише зростає. Очільник Іраку того часу
певною мірою сам сприяв загостренню ситуації. В одній
із промов Т. Блер наголошував на тому, що питання
ЗМС в Іраку – це тест на рішучість для міжнародної
спільноти, оскільки Садам Хусейн відмовляється
виконати умови міжнародної спільноти і сприяти
роботі місії ООН на території Іраку [4]. У 2005 році
Т. Блер говорив про те, що характеристика загроз – це
і є найбільша загроза. І світ сьогодні знаходиться в
смертельній небезпеці надати хибну характеристику
природі нового світу. Якщо ХХ–те сторіччя пройшло
відповідно до сценарію традиційного мислення, то
ХХІ – є нетрадиційним в кожному аспекті існування і
загрози, з якими необхідно боротися, виходять за рамки
усталеної межі пізнання [6].
Важливу роль відіграє особистісне відношення
Тоні Блера до Садама Хусейна. Лорд Батлер говорив
про те, що Т. Блер сприймав С. Хусейна як загрозу
світу і Середньому Сходу, акцентував увагу на тому,
що без нього світ міг би бути кращим [12]. В промові
у Білому Домі у 1998 році Тоні Блер говорив про те,
що світ вже стояв перед обличчям тиранії і зараз перед
особою Садама Хусейна світ повинен об’єднатися
знову. Політик наголошував на тому, що дипломатичні
варіанти роботи є першочерговими, але залежать вони
від самого С. Хусейна, і лише від нього буде залежити
їх успішність, а загроза використання сили є цілком
реальним варіантом розвитку ситуації [1].
В подібному контексті в блеризмі говорили про
всіх політиків і діячів, які пропагували авторитарний,
диктаторський й інші стилі керівництва державою, які
мали в своїй основі опору на тиранію, порушення прав
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людини, відсутності свобод тощо. А тому світ повинен
об’єднатися у своїй боротьбі із цим «лихом» [5].
Об’єднаний ліберальний світ, на думку прем’єра,
має стати стрижнем цієї боротьби, а Велика Британія,
повинна була його об’єднати. Теоретичні погляди
на розвиток взаємовідносин із Європою будувалися
Лондоном за схемою: реалізм – державоцентризм –
міжурядовість, а із Сполученими Штатами Америка за
схемою: лібералізм – «особливі відносини» – військовий
союз. Концепція «трансатлантичного мосту» стала
спробою оптимізації цих напрямків.
«Трансатлантичний міст» – це ті переконання, в які
я вірив будучи лідером опозиції, і які лише зміцнилися
за ті два роки, які я очолюю уряд. Відносини між
Британією та Америкою завжди будуть мати ключову
роль, але коли Європа і Америка разом, коли вони
усвідомлюють що те що їх зближує більш важливе ніж
те що роз’єднує, світ стає кращім, більш стабільним
більш благополучним» [17].
Впевненості в необхідності впровадження даної
концепції виступала й спорідненість ідейно–політичних
традицій, на яких базувався «новий лейборизм»
Т. Блера, «нова прогресивна демократія» Б. Клінтона, а
також погляди лідерів лівого центру, що надало змогу
налагодити політичний діалог під час першої каденції
роботи британського прем’єра відповідно до спільних
ідеологічних засад.
Постійно акцентуючи свою увагу на тривалій історії
співпраці із США, Т. Блер зауважив те, що позиція
«євроскептицизму» не відповідає сучасним реаліям та
національним інтересам держави. Політик наголошував
на тому, що постійна необхідність обирати між двома
найближчими союзниками послабляє позицію не тільки
держав та організацій–партнерів, а й ліберального
порядку на міжнародній арені. Подібними заявами
він намагався отримати підтримку в процесі розвитку
взаємовідносини по лінії Вашингтон – Лондон –
Брюссель, а також зменшити напругу, яка склалася за
часів біполярного протистояння.
Міністр закордонних справ Британії Робін Кук
акцентував увагу на тому, що найкращі уявлення Тоні
Блера про відносини із США полягають в тому, що вони
відіграють роль «мосту» у відносинах із Європою [11,
c. 133].
У 1997 році Т. Блер зазначив, що не можна обирати
між: бути сильними в Європі і бути сильними з США.
Мета Сполученого Королівства повинна виражатися
в спробі поглибити відносини із обома партнерами на
всіх рівнях [2]. Хоча необхідно пам’ятати про певний
тиск реалполітики Лондона по відношенню до США,
яке Тоні Блер охарактеризував як угоду, предметом якої
була можливість впливу на політику партнера в обмін на
свою лояльність до нього [3].
В ідеалі, «трансатлантичний міст» (в контексті
війни в Іраку) повинен був відігравати як ідеологічну,
так і практично спрямовану роль. З ідеологічної точки
зору він виступав у якості гаранту захисту ліберальних
цінностей.
З практичної точки зору «міст» повинен був:
– виступити у якості гаранту сильного впливу Вели
кої Британії як на континенті, так і у стосунках із США;
– подолати «євроскептичні» настрої всередині
Сполученого Королівства;
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– бути певною «димовою завісою» для Лондона
в політиці по відношенню до ЄС: тобто акцентувати і
приховувати саме ті питання порядку денного, які для
нього вигідні чи ні на даний момент;
– відігравати роль елементу, який «пов’язує» Європу
і США в процесі прийняття рішень і впровадження
зовнішньої політики;
– бути елементом спільної безпекової політики;
– підсилити позиції ЄС на міжнародній арені;
– подолати тенденцію до односторонніх дій, що
було притаманно США в зазначений період.
В теорії, війна в Іраку повинна була стати тією
ідеєю, яка зможе поєднати ліберальні держави в єдину
спільноту, яка буде спрямовувати свої зусилля на
досягнення поставлених завдань захисту ліберальних
цінностей і розвитку ліберального світу. На практиці,
через наявність різних концептуальних підходів у США
і Британії з одного боку і, в першу чергу, Німеччини
і Франції з іншого, акценти зміщувалися в сторону
«особливих відносин». І подібний розподіл на англо–
саксонські і континентальні держави було закріплено в
промові 2003 року [13].
Дані
розбіжності
можна
проілюструвати,
наприклад, уявленнями Франції щодо США, яка вважає
державу монополістом використання сили, який хоче
переформатовати світ і міжнародні інститути відповідно
до своїх уявлень і правил з метою підсилення влади
і покращення свого становища на міжнародній арені.
Стратегію національної безпеки США 2000 року,
зазвичай, розглядають у якості загрози атлантичному
співтовариству, а посередництво Лондона сприймають
із підозрою через належність до різних суспільних
моделей і політичних традицій. Жак Ширак говорив
про те, що війна – це завжди найгірше з рішень, тому
що вона приносить смерть і страждання, і будь–яка
окупація Іраку виявиться кошмаром [13]. Війна в Іраку
продемонструвала стратегічні, політичні і ідеологічні
розбіжності між континентальною Європою і Британією
з одного боку, і дала новий поштовх до розвитку
американо–британських відносин.
На думку Тоні Блера, сьогодні дії держави на
міжнародній арені обумовлені тонким поєднанням
сприяння досягнення власних цілей і захистом
тих цінностей, які шанує ліберальний світ. Аспект
захисту моралі і етики, поширення цінностей свободи,
верховенства закону, прав людини і відкритого
суспільства, виступає фактором, який повинен бути
інтегрований в національну свідомість і національні
інтереси держав [5]. В телевізійному інтерв’ю на
питання «Чи можна зараз зупинити війну?» Тоні Блер
наголосив на тому, що це не війна проти Іраку, це
війна проти Садама Хусейна, проти нього і його еліт,
які грабували країну, які живуть в багатих палацах
в той час, коли люди голодують, в той час коли 60%
населення Іраку залежить від продовольчої допомоги,
яких придушують і зневажають. Це війна проти нього,
і вона може бути закінчена лише у випадку, коли
С. Хусейн залишить пост очільника. Ми робимо це для
народу Іраку, який заслуговує на краще [24].
Моральний імператив є доволі міцним у світоглядній
картині Т. Блера і саме він, зазвичай, критикується
його опонентами і дослідниками. Сформований в
рамках релігійних переконань моральний імператив
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Тоні Блера базується на ворожості до будь–яких
факторів, які суперечать ліберальним цінностям і які
повинні бути знищені. Критики моралізму – як однієї
із причин початку війни, зазвичай, акцентують увагу
на двох аспектах. По–перше – це дуже розмиті поняття
інтенсивності і наполегливості використання даного
імперативу у якості дієвого інструменту вирішення
питань порядку денного (зазвичай порівнюють
інтенсивність участі держави у двох кризах в Югославії,
а також згадують її участь в процесі протистояння
бідності в Африці). По–друге – мова йде про мораль,
яка була окреслена в творі Ф. Достоєвського «Злочин
та покарання». Мова йде про «моральність» вбивства
певної кількості людей за для захисту іншої кількості.
В межах чинної роботи, немає завдання надати
оціночну
характеристику
моральності
політики
Т. Блера. Завданням є продемонструвати те, яке місце
вона займає у системі поглядів і дій. А тому важливим
тут є те, що моральний імператив було сформовано не
для виправдання інтервенції, а раніше. У 1992 році,
коментуючи ситуацію в Боснії, Т. Блер наголосив на
тому, що банальне зачинення дверей для біженців є
зрадою довгострокових стратегічних інтересів Європи
[7]. Це твердження також є ілюстрацією того, що,
використовуючи силу спільноти, можна досягти більших
результатів на відміну від односторонніх дій [19, c. 52].
В період, коли авіа удари призвели до захоплення
заручників у 1995 р., Т. Блер наголосив на тому, що
міжнародне співтовариство тепер немає жодного права
покинути Боснію і піддатися цьому примусовому
шантажу [8]. Підозра в розмитості морально–етичних
імперативів, а також непослідовність діяльності не
можуть бути чинниками, які б нівелювали можливість
втручання.
Усталені
роками
загальноприйняті
моральні цінності не обов’язково повинні відповідати
проголошеним моральним цінностям і принципам
окремих людей і навпаки. Через це діяльність і
використання морального імперативу є індивідуальним і
залежить від кожної окремої ситуації, а наявність інших
більш прагматичних інтересів не заважають, а інколи й
підсилюють цей імператив [22].
У 2003 році Тоні Блер сказав: «Вважають, що мої
дії – результат впливу американської сторони. Але
правда ще гірше – я справді вірю в те, що роблю»
[20, c. 1]. У 2009 році він знову підтвердив свою
прихильність до жорстких дій по відношенню до Садама
Хусейна, знову наголосивши на тому, що ця війна була
необхідністю [10].
Дж. Кампфнер говорив про те, що впевненість Тоні
Блера у вірності своїх власних переконань зростала з
кожною військовою операцією [16]. А. Селдон відзначає,
що події 11 вересня були шоком для всього світу і
поштовхом до пошуку нової ідентичності для Тоні Блера
[21, c. 498]. В той же час, він наполягає на тому, що не
лише Герберт Джон Гладстон знаходився під впливом
релігійних переконань. Парадокс Т. Блера полягає в
тому, що релігія з одного боку просвітлює політика, а
з іншого затуманює його. А тому він активно прагнув
стримувати антимусульманські настрої в період після
атак Аль–Каїди [21, c. 516–517].
Критикуючи війни в Іраку, зазвичай, наголошують
на неоднозначності результатів в контексті практичної
політичної діяльності. Акцент роблять на людських
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і фінансових втратах, відсутності вагомої доказової
бази, відсутності підтримки зі сторони світової
спільноти, помилках в процесі планування початку
війни, відсутність чіткої стратегії пост конфліктного
врегулювання, а також ролі «веденого», яку відігравала
Велика Британія в цій війні. На наш погляд, за
критикою конкретних результатів забувають про більш
важливий особистісний вимір і більш довгострокові
стратегічні цілі, які переслідував Тоні Блер,
погоджуючись на участь. На наш погляд, британський
дослідник Дж. Кампфнер назвавши своє дослідження
«ліберального інтервенціонізму» Тоні Блера «Війни
Блера» мав рацію, оскільки рішення щодо війни в Іраку
було персоніфіковане політиком. Війна в Іраку стала
свідченням глибоких морально–етичних переконань
британського прем’єра, які стали результатом його
релігійності, а також віри в виключне значення
ліберальних цінностей і необхідності поглиблення
інтеграції ліберального світу. Необхідно зазначити те,
що моральний імператив Тоні Блера було сформовано
задовго до початку іракської кампанії, а кожний з
конфліктів, в вирішені яких Британія брала участь
лише підсилював впевненість політика в необхідності
захисту ідеологічного базису ліберального світу шляхом
застосування жорсткої сили. Морально–етична складова
британської зовнішньої політики в контексті війни в
Іраку мала стати об’єднуючою ланкою, яка б поєднала
три основні стовпи ліберального світу: Британію,
Сполучені Штати і ЄС на одній ціннісній основі,
яка повинна була невілювати різницю в підходах до
визначення їх стратегічних завдань і цілей.
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«Blair’s War»: Iraq war in the Tony Blair’s system
of personal world view beliefs
The present article is devoted to the problem of the Great Britain participation
in the Iraq war – on of the most important issue of Tony Blair foreign policy. The aim
of the article is to define the place of the war in the T. Blair’s system of personal world
view beliefs. In the article the author uses the following methods: system analysis,
structural and functional methods, synthesis, deduction and induction. All these
methods provide an opportunity to demonstrate the influence of Tony Blair personal
qualities and beliefs on the State decision to support the war. In the article the Iraq war
is investigated as a part of the Tony Blair’s system of personal ideological beliefs. The
attention is focused on two main elements which form the blerism ideology in general.
There are moral and ethical beliefs as the result of Tony Blair religiosity on the one
hand and the belief to unite the «liberal world» on the other hand. In this context, it is
proposed to consider the war in Iraq as an element that must unite the United States
and the EU as the pillars of this world over a common enemy which threatened values
and stability of this system.
Keywords: war in Iraq, Tony Blair, moral and ethical beliefs, liberal world.
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South Caucasus: hydro–security problems
in human rights context
The article mentions that as a result of social and environmental challenges
in the late XX – early XXI centuries, the fresh water factor received a new legal
character, and began to bear humanitarian importance along with economic and
political characteristics. It is noted that today one of the urgent, global problems is
providing water to the population and various areas of the economy. In connection
with the increase in population growth and economic development, the use of natural
water reserves is rapidly increasing, which will lead to a sharp deterioration in water
supply in many regions and countries. In the end, author draws conclusions and offers
his suggestions for solving these problems.
Keywords: water resources, Kur–Aras basin, ecological security, contaminated
transboundary rivers, humanitarian crisis, struggle with contamination.

(стаття друкується мовою оригіналу)
The main source of environmental degradation is the
existence of various wastes in the South Caucasus. Some
of the environmental problems that can not be solved in a
timely manner and described as a small nature phenomenon,
have now become a process that can end up with global
and irreversible disasters. Ensuring environmental safety
involves the creation and implementation of a national
system of measures for the prevention of hazardous
ecological situations in its territory and surrounding areas
and the elimination of negative consequences for each
state. Ecological security is not only a national activity, but
a global geopolitical issue, its scope is not limited to the
territory of a country, local structures and local level. Such a
case is directly contrary to international law.
The Republic of Azerbaijan is behind the South
Caucasian countries in terms of geographical coverage of
hydropower resources. The water resources of Azerbaijan
make up 15% of the region. The water resources of our
republic are 7.7–8.3 times less than Georgia and 3 times
less than Armenia. Azerbaijan is a relatively less water–
rich region, with approximately 100,000 m3 per km2 and
950–1,000 m3 per person per year. The total water reserves
in our country are 28.5–30.5 km3, dropping to 27.0–
22.6 km3. According to recent data, today Armenia’s total
water resources are about 9,169 billion m3. Its 4.8 billion
m3 surface area and 4.3 billion m3 are underground water
resources. According to the volume of water resources
in South Caucasus, Armenia, which is second only after
Georgia, per capita is 3000m3 per year (about 3.5 times
more than the average annual indicator for Azerbaijan).
Located and transmitted through the occupied territories,
water sources (lakes, reservoirs, rivers, canals, etc.) play an
important role in the ecology of the surrounding areas along
with those areas. The aggression of Armenia on the unified
ecosystem in the occupied territories and indifference of
international organizations to this process has caused great
disaster in the region. Studies conducted over the last half
century show that the Kura, Araz rivers and their main
sludge are polluted outside our republic – in Georgia and
Armenia. So 100% of Armenia territory, 30% of Georgia
territory, Turkey’s 31 thousand, Iran’s 40 thousand area,
Azerbaijan’s 37 thousand km2 part belong to Kur– Aras
rivers. So, industrial, agricultural and household waste
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of these states is thrown into the Kura River and this
contamination contains Kur’s 188 thousand km2 and
Aras’s 103 thousand km2. The Kura River is mainly used
by industrial enterprises and municipal household waste at
Borjom, Ahalbaba, Khashuri, Gori, Kareli, Kaspi, and other
settlements located on the banks of the River. The Kur
River, which cuts down the city of Tbilisi after 40 km, is
subject to sharp contamination.
As a result, the Kura River is highly contaminated
and penetrates as a dangerous river for human and water
organisms. Khramchay, the right arm of Kura flowing along
the border of the two republics, brings a lot of waste water.
In the territory of Georgia, the river Khram is the most
polluted river of Armenia – the Debed River. Vanadzor
(Kirovakan), Alaverdi and Stepanavan, Armenia’s non–
ferrous metallurgy, chemical and light industry centers are
located in this river basin. Industrial and domestic wastes of
these cities are discharged to the river without purification.
Kirovakan chemistry is the third river in Armenia after
Razdan (Zangi) and Oxchuchay according to Degedi
river pollution rate, which is discharged from Alaverdi
metallurgical combines and Axtala ore–gourning plant [2].
Water sources in many villages in the region have been
polluted. The beds of rivers passing through these villages
are full of garbage. As they go astray, the dirty wastes of
some of the toilets are dumped into these rivers. Therefore,
local residents filter the water they take from both rivers
in their own stoves, and use filtered water for cooking,
drinking tea, and other uses. In addition, separate sections
of these rivers are closed and river water is discharged into
the countryside. As a result, these residents water their yards
and livelihoods from these waters. Local residents state that
subarachian wells are used for irrigation. However, it is not
possible to benefit from their waters at all [4].
One of the most serious problems in Tartar is due to the
fact that residents of some villages receive drinking water.
The majority of the local population sees in the purchase
of water from the springs and artesian wells in the district
center to meet their drinking water needs. Currently, the
price of 1 ton of water is at least 5–6 manat depending on
distance from the district center. In this district, 2 tons of
water brought for washing the dishwasher is even sold at
10–15 manat. However, local residents do not have enough
money to buy 2–3 times a month.
Interestingly, the international law on the use and
protection of fresh water resources contradicts water
monopoly and emphasizes that it is a «social and cultural
blessing» of all living things. The General Commentary
on the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (No.15), adopted at the 29th session of the
UN Economic, Social and Cultural Rights Commission
(November 2002), states: «The right of the person to use
water requires the provision of adequate and unimpeded
drinking water for everyone to meet their daily and
economic needs. An adequate amount of harmless water
is a necessary factor to reduce the risk of death from
thirst, lowering the risk of ill illness from daily use, food
preparation, personal hygiene and sanitation». In general,
the Pact has for the first time regarded the right of everyone
to use water as an integral part of human rights. The human
right to water is a necessary condition for the protection of
his life and dignity. This right is crucial in ensuring other
human rights [5].
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The United Nations Human Development Report
(2006) states: «The right of the person to use the water
allows everyone to access the water in a safe, safe compact
and affordable price for himself and his family. These five
key attributes form the basis of water security and are the
cornerstone of people’s right to use water everywhere
and continuously «. Geneva Conventions of 12 August
1949, the three Protocols Annexed to them in 1977 and
2005 are now recognized as fundamental documents aimed
at protecting the rights of civilians during international
conflicts in international humanitarian law. These documents
contain provisions for the protection of the environment
against harmful effects, and the inadmissibility of the
use of conflict participants as a means of exposure to
atmospheric, biosphere and hydrospheres. For example,
under Article 35 (Basic Rules) of the Additional Protocol I
(«On Victims of International Arms Crimes», June 8, 1977),
«the use of large–scale, long–term and serious damage
to the environment during military operations, the use of
methods and remedies that are available» is forbidden.
The Article 55 of the document deals with environmental
protection during military conflicts: «During military action,
the protection of the environment from large–scale, long–
term and serious damage should be taken care of, and use
of environmentally–repressive (political and economic
sanctions against one state)» is prohibited. Paragraphs 1
and 2 of the Geneva Convention of 18 May 1977 «On
the Prohibition of the Use of Means of Intervention in the
Field of Military Purposes or of Any Enmity» have also
been deemed to be inconsistent with international law. In
this document, the term «environment–friendly means»
is interpreted as the means directed to the processes of
purposeful change and management of the earth’s dynamics,
including the biota (historically formed organisms of living
organisms in common area), lithosphere, hydrosphere,
atmosphere. It is clear that the use of these methods against
each other by the participating states of the military conflict
is inadmissible.
From this point of view, the above–mentioned
international legal instruments confirm that official Yerevan
has also engaged in the ecological warfare, meaning
the «genocide of the peoples», along with the policy of
genocide and ethnic cleansing against Azerbaijanis during
the Armenian–Azerbaijani Nagorno–Karabakh conflict [6].
International law is the only peaceful tool that
regulates interstate disputes over conservation and use of
transboundary sources of water, consensus, and establishes
common ground on universally accepted principles. In many
cases, although its effectiveness is doubtful, according to
international documents, the basic principles of objective
water law are to ensure that the use of water resources
is coordinated by the fair parties, the establishment
of mutually beneficial cooperation, the exchange of
information and consultations, the loss of others, –
inadmissibility of hydrotechnical measures that may have
suggest economic, economic impact, etc. Unfortunately,
these provisions, as well as the principle of «pecuniary
damage» of international law, are not jus cogens norms and
are of recommendation character as the provisions of other
relevant United Nations conventions [8].
At the same time, interstate agreements on the use
and management of transboundary waters until the
middle of the twentieth century have not yet been widely
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accepted and universal international legal acts that contain
general principles and norms regulating the states’ water
policies. The conflicts around water resources, especially
transboundary waters, have raised the need to create an
«international water law» or «international water rights
law».
The Government of the Republic of Azerbaijan
has signed more than 15 international documents on
transboundary water use, protection and environmental
protection. The Republic of Azerbaijan is the first and
only country in the South Caucasus to join the Helsinki
Convention on the Protection and Use of Transboundary
Watercourses and International Lakes in 1992. Azerbaijan
ratified the convention on March 18, 2000. In 2002, by
joining the Convention Protocol on Water and Health, the
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, and
others, Azerbaijan has begun to combine the conventional
national legislation base to international standards [9].
However, Armenia and Georgia have a variety of
groundless bases, mainly the fulfillment of their obligations
under this document, such as the consideration of the
interests and needs of neighbors in the use of transboundary
waters, the introduction of savings regime, improving the
sewage system, construction of water treatment plants
and so on. These states delay accession to that convention
by giving them an excuse for financial mismanagement.
Occupation of Azerbaijani water basins by Armenia
reaffirms Armenia’s failure to comply with the Helsinki
Convention. Official Yerevan has long been a legitimate
successor to the Armenian SSR by delaying any contract
with regional states on the management, use, protection and
determination of transboundary water resources, while the
USSR in the 1920s. But continues to lean on the provisions
of the agreement on water distribution with Iran.
The occupation of the water basin has resulted in the
violation of the following human rights in the region:
– Social rights;
– Economic rights;
– Education rights;
– Labor rights;
– Childrens rights;
– Rights of persons with disabilities;
– Woman rights;
On June 18, 1992, Azerbaijan joined the UN Convention
on the Rights of the Child on 23 June 1993. Occupation
of the Saryngun Reservoir causes direct violation of the
Convention on the Rights of the Child. So, in the region
covered by Sarsang, the Convention provides for the
violation of the rights of children with regard to education,
health, leisure. At the same time, Armenia does not
implement the recommendations of the UN Committee
on the Rights of the Child on the implementation of the
Convention. The recommendations of the Convention
are the statutory legal framework of the Convention on
«Hydrometeorological Activity», «On Approval of the
Water Code» and the Regulations on Environmental and
Natural Resources Monitoring Procedures, which serve the
implementation of these laws. Monitoring of composition
and pollution of water resources is regularly monitored in
the Azerbaijan Republic for the purpose of protection and
rational utilization of water resources at the state level [11].
Moreover, the occupation of the Sarsang Reservoir by
the Armenian Armed Forces caused widespread human
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rights violations in six districts (Agjabadi, Aghdam, Barda,
Yevlakh, Tartar and Goranboy), which entered the basin.
Not supplying water to the population through water
reservoir and non–irrigation of sown areas has led to a
gross violation of social and economic rights of people.
In particular, the disability of children and persons with
disabilities is widespread disordered. Despite the fact
that the Sarsang Basin is considered to be the territory of
Azerbaijan, it is trying to implement the Convention, even
under the occupation. Although Azerbaijan has joined the
International Conventions, it has a commitment to guarantee
that it is not responsible for the implementation of the
Convention in occupied territories [3].
In doing so, Armenia violates the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities, thus making it difficult
for children and the disabled to live.
Armenian political scientist Levon Melik–Shahnazaryan
explains the essence of official Yerevan’s hydro–state: «The
Armenian state must limit the supply of water to Azerbaijan
by all means, and should take the example of Turkey in
transforming water resources into a political influence
tool and should not ignore the complaints addressed to
international organizations by Azerbaijan. Today, Armenia’s
activities should be directed against the food security
of Azerbaijan and create serious water shortages in the
country, social–political tensions, mass protests and clashes
on the national ground. The sharp reduction of water
resources flowing from the territory of Armenia will have
a crushing blow to Azerbaijan’s agriculture. At the same
time, the population living in border areas (Aghstafa, Tovuz,
Gazakh, Goranboy, Terter, Barda, Agjabadi, Beylagan,
Agdam, Fuzuli) with Armenia and Nagorno–Karabakh
will voluntarily leave these territories after the deprived
lands and pastures. Moreover, Armenia should minimize
the transboundary water supply to Azerbaijan by building
new water reservoirs and hydroelectric power stations on
transboundary rivers» [9].
The fate of mankind depends on the solution of
global problems. Violation of balance between nature and
society has created a danger for all living beings even for
themselves. Human beings are part of nature. Therefore,
the main purpose of environmental protection is to protect
human beings as biological and social beings. This policy
can be pursued at the global, regional and local levels and
can achieve hydropower in the region.
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Південний Кавказ: проблеми гідробезопасності в контексті
прав людини
Говориться про те, що в результаті соціальних і екологічних прізівов в
кінці XX – початку XXI століть фактор прісної води отримав новий правовий
характер, і почав нести гуманітарне значення поряд з економіко–політичними
особливостями. Відзначається, що сьогодні однією з актуальних, глобальних
проблем є забезпечення водою населення і різних галузей господарства. У зв’язку
з зростанням населення і розвитку економіки стрімко зростає використання
природних запасів води, що прізвиде в багатьох регіонах і країнах до різкого
погіршення забезпечення їх водою. В кінці, автор робить висновки і пропонує
свої пропозиції для вирішення даних проблем.
Ключові слова: водні ресурси, Кура–Аракська низовина, забруднені стоки
транскордонних річок, екологічна безпека, гуманітарна криза, боротьба з
викидами.
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Стратегия привлечения международных
организаций к справедливому разрешению
Армяно–Азербайджанского,
Нагорно–Карабахского конфликта
Отмечается, что роль международных организаций особенно важна,
так как Азербайджан всегда выступал за мирное урегулирование Армяно–
Азербайджанского, Нагорно–Карабахского конфликта путем переговоров
через международных посредников. Попрание важнейшего права государства
на территориальную целостность приводит к трагическим последствиям,
войне и разрушениям. Процесс урегулирования Армяно–Азербайджанского
Нагорно–Карабахского конфликта в последнее время фиксирует определенный
застой, отсутствие сколь–нибудь значимой динамики позитивного развития. В
статье рассматривается роль стратегии общенационального лидера Гейдара
Алиева в привлечении международных организаций к справедливому разрешению
конфликта.
Ключевые слова: Нагорный Карабах, конфликт, урегулирование,
Азербайджан, Гейдар Алиев, международные организации.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Общенациональный
лидер
Гейдар
Алиев
подчеркивал, что, к сожалению, долгие годы Армяно–
Азербайджанский
Нагорно–Карабахский
конфликт
остается неурегулированным, хотя мы надеемся, что
в нам несмотря на недостойные армянской стороны
удастся продвинуться вперед. Мы убеждены, что наша
независимость незыблема, необратима и вечна» [2].
Именно на политическом регулировании настаивает
Президент нашей страны Ильхам Алиев, хотя он
не исключает военного разрешения конфликта.
«Переговорный процесс не может быть бесконечным,
хотя мы сторонники дипломатических средств
урегулирования конфликта. Международное сообщество
должно уважать свои решения и без урегулирования
армяно–азербайджанского, нагорно–карабахского конф
ликта в регионе не может быть разрешена ни одна
проблема. В мире нарушаются нормы международного
права, и это негативно влияет на урегулирование
конфликтов. Фактор силы остается решающим.
Поэтому мы не исключаем и военный путь решения
проблемы, если возможности мирного разрешения
будут исчерпаны. В Азербайджане высокий уровень
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военной подготовки. За последние 6 лет военные
расходы в Азербайджане возросли в 5 раз, развивается
военная промышленность, приобретается военная
техника. Это наше естественное право защищаться
военным путем. Военный бюджет Азербайджана
составляет 1 млрд. 300 млн. долларов США и будет
еще более увеличиваться. Мы покупаем военную
технику, самолеты, боеприпасы, чтобы быть готовыми
освободить оккупированные территории, и мы готовы к
этому. Конфликт тогда найдет свое мирное разрешение,
когда армяне почувствуют силу Азербайджана решение
проблемы возможно только в рамках территориальной
целостности Азербайджана.
Сегодня Азербайджанская армия во всех отно
шениях сильнее и профессиональнее армии Армении.
Азербайджан является одним из редких государств,
которое не зависит от внешней помощи, и мы
можем всегда начать боевые действия», – сказал
Президент нашей страны Ильхам Алиев на совещании,
посвященным вопросам военного строительства в
апреле этого года [12].
Армяно–Азербайджанский
Нагорно–Карабахский
конфликт, продолжающийся более 25 лет, протекал в
различных по сути геополитических, государственно–
правовых и информационных контекстах. За это
время Азербайджан прошел сложных путь истори
ческих испытаний от кризиса и развала Союза
до провозглашения независимости. При этом в
Азербайджане перестроечные процессы, в отличие от
других республик, существенно усугублялись наличием
конфликта, который перманентно «раскалялся» от
действия
множества
непредсказуемых
факторов
[5, c. 46]. При этом не только изменения в стране
влияли на ход развития конфликта, но и сам конфликт
специфически влиял на динамику общественно–
политической ситуации в Азербайджане. Между этими
процессами устанавливалось сложное взаимодействие.
Изменение,
провоцируемое
конфликтом,
как
правило, сопровождалось сменой руководства и резким
обострением ситуации в стране. За восемь лет пять
раз менялось руководство, своеобразный рекорд на
всем постсоветском пространстве. «Со временем поле
конфликта превращалось в арену «внутриполитических
и геополитических игр» [7, c. 17]. Происходило
формирование различных по амбициям и интересам
политических центров сил. «Противоречия в обществе
вызывали трансформации в идеологии урегулирования
конфликта и деятельности СМИ» [4, c. 54].
В силу ряда факторов Азербайджан изначально
оказался в состоянии проигрывающей стороны.
Перманентное «наращивание» было заложено в
инкубационной
фазе
конфликта.
Перестройка,
задуманная Горбачевым как «управляемый процесс»
демократизации
социализма,
вскоре
вызвала
сепаратистские тенденции и обозначила контуры
будущих этноконфликтов. Уже в ноябре 1987 года был
отправлен на пенсию член Политбюро и первый вице–
премьер СССР Г. Алиев. К этому времени идеологи
«карабахского сепаратизма», заняв прочные позиции в
Кремле, направили энергию гласности на реализацию
своей цели, немаловажное значение имело и то, что
они опирались на политико–финансовую поддержку,
организованной зарубежной диаспоры [1, c. 48]. В этот
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период был реанимирован исторический «образ врага»,
определялись цели, задачи и конкретные механизмы
реанимации программы борьбы. Все было готово к
началу «холодной» и в последующем настоящей войны.
В начальной фазе многое зависело от позиции и
действий руководства Азербайджана и работы СМИ.
Но марионеточное руководство под руководством
К. Багирова проявило полную беспомощность.
В это критическое время, когда конфликт уже
вырывался на «оперативный простор», руководство
продолжало подчеркивать свою полную зависимость
от Кремля. СМИ были парализованы и ограничивались
«ретрансляцией» московской информации. Тем самым,
азербайджанские СМИ заведомо обрекали себя на
информационную блокаду [6, c. 72].
Зарождение конфликта происходило в форме
стихийных митингов протеста. За внешним сходством
«армянских «и «азербайджанских» митингов скрывались
весьма существенные различия. Если первые изна
чально координировались из единого центра (комитет
«Карабах» с многочисленным филиалами), то в
Азербайджане они носили стихийный характер и
негативно воспринимались руководством, в частности,
А. Везиров препятствовал проведению митингов.
«Если «армянские митинги» были ориентированы на
реализацию вполне определенной национальной идеи,
то «азербайджанские митинги» работали в режиме
инстинктивной реакции на внешние стимулы, чаще
исходящие из Москвы» [6, c. 72].
Ученые и политическое руководство постепенно
втягивались в идейную схватку, которая вначале носила
более «академичный характер». Конфликтующие
стороны жестко конкурировали в реанимации истори
ческих фактов и ревизии архивных материалов. Армяне
пытались обосновать «цивилизованность своей» и
«дикость» азербайджанской нации. На эту идейную
борьбу были брошены значительные интеллектуальные
силы и, в соответствии с логикой развития идейной
конфронтации, создавался специфический язык СМИ.
Ключевую роль в работе СМИ на данном этапе играли
понятия «геноцид», ««многострадальный народ»,
«фашизм», «варвар» и так далее. Явно и неявно
армянские СМИ способствовали формированию образа
«кровожадного врага», что создавало реальные пред
посылки для решительной акции. «Азербайджанская
сторона идеологически всегда сильно опаздывала.
Параллельно с идейной схваткой набирал силу весьма
опасный социальный феномен – митинговая толпа. И
«образ врага» создавался специально для «митинговой
толпы» в режиме агрессивности» [7, c. 21].
Вскоре «митинговая война» стала конкретным
воплощением конфликта. СМИ Москвы, освещая
в романтических терминах проведение армянских
«митингов», провоцировали их агрессивности. СМИ
Азербайджана ориентировались на негативное описание
«митинга» вообще – и своих и чужих. Политическое
руководство в этот момент совершило, возможно,
главную ошибку. Оно не пошло на диалог с «митингом»,
который в ту пору крайне нуждался в политической
организованности, целевой установке и так далее.
Руководство Азербайджана увидело в «митинге»
наиболее опасного для себя «врага». Оно оказалось
между «общим» и «внутренним» врагом. Так была
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заложена позиция беспощадной борьбы со «своими
врагами», что расширяло возможности политического
манипулирования конфликтом и осложняло его
урегулирование. Руководству Азербайджана не хватало
того политического опыта, умения и даже смелости,
которые были у общенационального лидера Гейдара
Алиева.
Руководство Азербайджана и официальные СМИ
наносили удары в основном по «внутреннему врагу»:
Так в декабре 1988 и, особенно в январе 1990 года,
в результате жесткой оккупации Азербайджана
советскими войсками к власти пришел новый
ставленник Москвы – А. Муталибов, он продолжил
борьбу против внутренних врагов. Агония Союза
усиливалась, и в ситуации всеобщей анархии конфликт
постепенно перерастал в реальную войну между
Азербайджаном и Арменией, о которой впервые
откровенно сказал общенациональный лидер Гейдар
Алиев, который тогда находился в Нахчыване.
Формировались народные фронты, партии и
альтернативные СМИ, руководствующиеся директивами
амбициозных политиков. Существенные изменения
происходили и с «образом врага». К «традиционному
врагу» добавлялись новые «внутренние», а после
января 1990 года и «внешние» в лице Москвы.
Конфликт усложнялся: на одном уровне шли боевые
действия, на другом – геополитическое и экономическое
соперничество, на третьем – ожесточенная борьба за
власть.
«Начало масштабных боевых действий совпало
с развалом Союза и обретением независимости
Азербайджана (осень 1991 года) и продолжалось до
мая 1994 года. За это время произошли перевороты
в марте и мае 1992 года. В этой «странной войне»
политические манипуляции (цифрами, заложниками,
пленными, жертвами и трупами) достигли наивысшей
фазы. Конфликтующие друг с другом и с властью
многочисленные партии и их СМИ продолжали каждый
на свой «манер» воевать против «общего» врага, а также
против «внутренних» и «внешних». И как результат
Азербайджан, проигрывая войну, терял территории и
обретал беженцев, внутриполитическую нестабильность,
угрозу переворотов и гражданской войны. Продолжение
войны при такой анархии означало бы наращивание
негативов для страны. Страна остро нуждалась в таком
четком, грамотном и главное патриотичном политике,
каким был Гейдар Алиев. Именно ему в июне 1993
года удалось спасти Азербайджан от кровопролитной
гражданской войны. Именно Гейдар Алиев стал вести
переговоры о прекращения огня, это было крайне
необходимо для подписания контракта века. Гейдар
Алиев понимал, что только прекращение военных
действий может привлечь западные страны к участию в
освоении нефтяных запасов Каспийского моря.
В мае 1994 года был подписан Бишкекский мирный
протокол и конфликт трансформировался в плоскость
миротворческого урегулирования. «Процесс подписания
Бишкекского мирного протокола был болезненным,
существовало немало противоречий и несогласованных
пунктов, однако в целом конфликтующие стороны
были ориентированы на мир или, по крайней мере,
на долгосрочное установление режима прекращения
огня. Стремление «к передышке» было обусловлено
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наличием самых разных факторов, в том числе
внешнеполитического и внутреннего (для каждого
отдельного конфликтующего субъекта) характера» [7,
c. 21].
Заслугой общенационального лидера Гейдара
Алиева было то, что Бишкекский протокол напрочь
отвергал
перспективу
установления
армянского
контроля над важнейшим в стратегическом отношении
железнодорожным участком. «Бишкекский протокол
гарантировал беспрепятственное транспортное сооб
щение Азербайджана с внешним миром и, соответ
ственно, позволял ему и далее полагаться на
поддержку
влиятельных
топливных
корпораций.
Тем более что топливная дипломатия по состоянию
на май 1994 года уже успела отметиться немалыми
достижениями в сфере дипломатии». Благодаря внешне
политической курсу общенационального лидера Гейдара
Алиева Бишкекский протокол хотя и не обсуждал
проблему статуса Нагорного Карабаха, однако все равно
был в определенной мере в пользу Азербайджана,
потому что во многом опирался на резолюции ООН.
Бишкекский протокол гласил, что: «стороны выступили
за естественную активную роль Содружества и Межпар
ламентской Ассамблеи в прекращении конфликта,
в реализации связанных с этим принципов, целей и
конкретных решений ООН и СБСЕ (прежде всего
резолюций Совета Безопасности ООН 822, 853, 874,
884)». Эти четыре резолюции Совет Безопасности
ООН осуждали армянскую блокаду Азербайджана [8].
Они требовали: РЕЗОЛЮЦИЯ №822 (от 30 апреля
1993 года) состоит из 5 пунктов и в своем 1 пункте
требует «немедленного вывода всех оккупирующих
сил из Кельбаджарского района и других недавно
оккупированных районов Азербайджана». РЕЗОЛЮЦИЯ
№853 (от 29 июля 1993 года) состоит из 14 пунктов и
«осуждает захват Агдамского района и всех других,
недавно оккупированных районов Азербайджанской
Республики» (пункт 1), «требует… немедленного,
полного и безоговорочного вывода участвующих в
конфликте оккупационных сил из Агдамского района
и всех других недавно оккупированных районов
Азербайджана» (пункт 3), «настоятельно призывает
правительство
Республики
Армении
продолжать
оказывать свое влияние в целях обеспечения
соблюдения
армянами
нагорно–карабахского
региона Азербайджана положений резолюции 822
(1993) и настоящей резолюции и принятия этой
стороной предложений Минской группы» (пункт 9).
РЕЗОЛЮЦИЯ №874 (от 14 октября 1993 года)
состоит из 13 пунктов и «выражает свою серьезную
озабоченность тем, что продолжение конфликта в
нагорно–карабахском
регионе
Азербайджанской
Республики и вокруг него и сохранение напряженности
в отношениях между Республикой Армения и
Азербайджанской Республикой создает угрозу миру
и безопасности в регионе, вновь подтверждает
суверенитет
и
территориальную
целостность
Азербайджана и всех других государств в регионе,
вновь подтверждает нерушимость международных
границ и недопустимость применения силы для
приобретения территории» (преамбула). РЕЗОЛЮЦИЯ
№884 (от 12 ноября 1993 года) состоит из 9 пунктов
и подтверждает «суверенитет и территориальную
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целостность Азербайджана и всех других государств в
регионе» (преамбула) и «осуждает недавние нарушения
установленного сторонами прекращения огня, которые
повлекли за собой возобновление военных действий, и
в частности осуждает оккупацию Зангеланского района
и города Горадиза, нападения на мирных жителей и
обстрел территории Азербайджанской Республики»
(пункт 1), и «требует от заинтересованных сторон
немедленного прекращения военных действий и
враждебных актов, одностороннего вывода оккупи
рующих сил из Зангеланского района и города Горадиза
и вывода оккупирующих сил из других оккупированных
недавно районов Азербайджана» (пункт 4).
Проводя постоянную работу в ООН с членами
Совета Безопасности ООН наша республика в
значительной мере способствовала принятию четырех
резолюций по армяно–азербайджанскому конфликту,
требующих неизменного полного и безоговорочного
вывода
оккупационных
сил,
подтверждающих
территориальную целостность и неприкосновенность
границ Азербайджана, возвращение беженцев в
места их постоянного проживания. Следует отметить,
что ни в одной из этих резолюций, в заявлениях
председателя Совета Безопасности, Армении не названа
агрессором, виновником оккупации даже несмотря
на то, что вся картина армяно–азербайджанского
конфликта для всех членов Совета Безопасности
была ясной. Только в резолюции №884 Армения была
названа заинтересованной стороной в конфликте
и председатель Совета Безопасности обратился к
ней с призывом использовать свое влияние с целью
достичь соблюдения армянами Нагорно–Карабахского
региона Азербайджанской Республики резолюций
№822, 853, 874 и обеспечить, чтобы соответствующим
силам не предоставлялись средства, способствующие
дальнейшему расширению их военной кампании, что
следует трактовать как признание Армении участником
конфликта в качестве «источника средств».
Заключение Бишкекского договора было большой
заслугой
внешнеполитического
курса
Гейдара
Алиева. До сегодняшнего дня армяне убеждены,
что этот протокол не был в их интересах, и поэтому
называют протокол «нефтяным шантажом и топливной
дипломатией». «На контролируемых Армией обороны
Нагорного Карабаха землях действительно нет
коммуникационных коридоров регионального и уж тем
более транзитного значения, а соответственно, нет и
механизмов блокировки «азербайджанского выхода»
во внешний мир. Мировое сообщество (разумеется,
при грамотном ведении нами дипломатического дела),
скорее всего, с пониманием отнеслось бы к факту
жизненно важного для заблокированного армянского
народа контроля над железнодорожной артерией. Но мы
упустили свой шанс» [9].
Бишкеский протокол был заключен по инициативе
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Он предусматривал
создание механизма обеспечения невозобновления
военных и враждебных действий, вывод войск с
занятых территорий и возобновление функционирования
коммуникаций, возвращение беженцев [10]. Однако,
эти принципы Арменией не соблюдались. Минская
группа ОБСЕ в подготовке Бишкеского протокола не
участвовала.
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Деятельность созданной в мае 1992 года Минской
группы ОБСЕ на практике мало к чему привела в деле
урегулирования. Основными задачами Минской группы
являются урегулирование армяно–азербайджанского
конфликта, подготовка соответствующего документа
для решения проблемы Нагорного Карабаха мирными
средствами и окончательное, раз и навсегда,
преодоление этого конфликта через созыв Минской
конференции. В состав Минской группы входили 11
государств: Германия, США, Франция, Италия, Швеция,
Чехия, Турция, Беларусь, Россия, Азербайджан и
Армения. Функции ее сопредседателей выполняли с
декабря 1994 года представители двух государств –
России и Финляндии. В декабре 1994 года в Будапеште
был определен вопрос о председательстве в Минской
группе. Там впервые было принято решение о том,
что если соглашение будет достигнуто, то в наш
регион будут введены миротворческие силы ОБСЕ.
Было предусмотрено, что миротворческие силы будут
состоять из представителей отдельных стран, не
имеющих интересов в этом регионе.
Для
предотвращения
возобновления
боевых
действий, одной из главных задач являлось размещение
миротворческого
контингента
на
конфликтной
территории. И тут уже на первое место вставала
проблема не то, что должны они быть размещены
или нет, а то, под чьей эгидой они должны были
быть представлены. С одной стороны под эгидой
ОБСЕ, хотя здесь следует сделать оговорку, что ОБСЕ
пока не обладает своими вооруженными силами, а
значит, необходимо было задействовать силы НАТО.
Но это не устраивало Россию, заявляющую о своем
опыте проведения миротворческих операций на
Кавказе (Абхазия). Она тоже хотела разместить свой
миротворческий контингент в данном регионе. Вопрос
размещения натовских войск также был очень сложным.
Чтобы разместить турецкую базу в Азербайджане
нужно было разрешение на это всех членов –
участников НАТО, а это весьма проблематично, во–
вторых это противоречило решению Будапештского
саммита ОБСЕ. Таким образом, вопрос о военном
посредничестве не был решен, и не планируется далее
его решение. Сам общенациональный лидер так оценил
Будапештский саммит: «Считаю, что на будапештской
встрече было принято важное решение по нашему
конфликту» [11].
С 1997 года благодаря активной позиции в
переговорах в ОБСЕ Азербайджану удалось привлечь
значительно более авторитетных участников, чем
Финляндия. Ими стали США и Франции [3, c. 78].
Соответственно имеются сопредседатели Минской
Конференции ОБСЕ от каждой из трех сторон –
посредников: России, США и Франции.
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Strategy of involvement of the international organizations
to fair permission of the Armenian–Azerbaijani,
Nagorno–Karabakh conflict
In the scientific article it is noted that the role of the international organizations
is especially important as Azerbaijan always supported peaceful settlement of
the Armenian–Azerbaijani, Nagorno–Karabakh conflict by negotiations through
international mediators. Violation of the major right of the state to territorial integrity
leads to tragic consequences, war and destructions. Process of settlement of the
Armenian–Azerbaijani Nagorno–Karabakh conflict fixes a certain stagnation, lack
of a little significant dynamics of positive development recently. In article the role
the strategy of the national leader Heydar Aliyev in involvement of the international
organizations to fair resolution of conflict is considered.
Keywords: Nagorno–Karabakh, conflict, settlement, Azerbaijan, Heydar Aliyev,
international organizations.

Мірбашір Е., доктор філософії з політичних наук, доцент,
завідувач відділом Інституту Права і Прав Людини
Національної Академії Наук Азербайджану
(Азербайджан), matlabm@yandex.ru
Стратегія залучення міжнародних організацій
до справедливого вирішення Вірмено–Азербайджанського,
Нагірно–Карабахського конфлікту
Відзначається, що роль міжнародних організацій особливо важлива,
так як Азербайджан завжди виступав за мирне врегулювання Вірмено–
Азербайджанського, Нагірно–Карабахського конфлікту шляхом переговорів
через міжнародних посередників. Попрання найважливішого права держави на
територіальну цілісність призводить до трагічних наслідків, війні і руйнувань.
Процес врегулювання Вірмено–Азербайджанського Нагірно–Карабахського
конфлікту останнім часом фіксує певний застій, відсутність скільки–небудь
значимої динаміки позитивного розвитку. У статті розглядається роль
стратегії загальнонаціонального лідера Гейдара Алієва в залученні міжнародних
організацій до справедливого вирішення конфлікту.
Ключові слова: Нагорний Карабах, конфлікт, врегулювання, Азербайджан,
Гейдар Алієв, міжнародні організації.
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Рецензія на монографію:
Комарніцький О. Б. Студенти–педагоги
у модернізації вищої освіти радянської України
у 1920–1930–х рр.: монографія /
наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. –
Кам’янець–Подільський:
ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – 984 с.
Після приходу до влади більшовики з перших
днів почали реалізовувати політику, спрямовану
на виховання нової людини – будівника комунізму,
наділеного новим менталітетом і здатного завершити
початий процес будівництва нового суспільства.
Влада, усвідомивши складність змінити свідомість
старшого покоління, яке вже мало сформовані усталені
цінності і стереотипи, цілком свідомо зробила ставку
на молодь, особливо на студентство, як на політичну
силу. Головною метою було визначено виховання
студентів у марксистсько–ленінському дусі, формування
політично свідомого громадянина, який мав жити у
новому комуністичному суспільстві. Виші мали про
дукувати з пролетарського та комуністичного складу
студентства теоретично освічених і вихованих в дусі
матеріалістичного світогляду борців за побудову
комунізму. У цьому контексті особлива увага приді
лялася вишам педагогічного профілю, випускники
яких мали забезпечити ідеологічне виховання дітей і
підлітків. Окремі аспекти даної проблеми досліджували
вчені О. Л. Рябченко, О. О. Лаврут, В. В. Липинський,
В. К. Майборода та ряд інших науковців. Утім поза
їхньою увагою залишилася низка не досліджених
питань, насамперед, тих, що стосуються навчальної та
громадсько–політичної діяльності майбутніх педагогів,
їх матеріального забезпечення. Власне, ці проблеми
потребують глибшого опрацювання архівно–джерельної
бази, що і було зроблено талановитим істориком
О. Б. Комарніцьким у рецензованому монографічному
дослідженні.
Автор здійснив узагальнюючий аналіз діяльності
студентів педагогічних навчальних закладів радянської
України в різних сферах у 1920–1930–х рр. з
урахуванням новітніх досягнень історичної науки; на
основі залучених документів визначив соціальний,
національний, статевий склад молоді, кількісні
показники прийому студентів, показав особливості
навчальної, наукової і громадсько–політичної діяльності
студентства українських вишів «педагогічної вертикалі».
Монографія справляє враження серйозної і кваліфі
кованої студії проблеми, пов’язаної з маловивченим
напрямом досліджень. Мета співвідноситься з темою
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дослідження, сформульована фахово. Методологічні
засади роботи сучасні і сприяють успіху дослідження.
Чітко продуманою та логічно побудованою є
структура роботи. Історіографічний огляд проблеми,
здійснений автором, відзначається всеохопністю, ґрун
товністю, переконливістю, грамотністю. Він засвідчив
недостатній стан розробки досліджуваної проблеми.
Заслуговує на увагу те, що у процесі написання
монографії було використано широке коло джерел
(понад 2,6 тис. позицій, у т.ч. понад 900 архівних
справ, більша частина з яких вперше введена у
науковий оббіг), що дає можливість належним чином
аргументувати основні положення і висновки автора.
Виклад матеріалу – логічний, послідовний і зрозумілий,
свідчить про глибоке зрозуміння автором сутності
проблеми, її загального і специфічного.
У першому розділі історик здійснив аналіз
державної політики щодо формування студентського
контингенту педагогічних навчальних закладів. Він
розглянув низку методів, які використовувала тодішня
більшовицька влада задля «поліпшення», насамперед,
партійного та соціального складу молоді. Зокрема,
практикувалися масові відрядження комуністів та
робітників на навчання, розкладки, які встановлювали
чіткі норми прийому для кожної губернії. Крім того, для
регулювання соціального складу студентства у їхньому
середовищі проводилися систематичні антидемократичні
і протизаконні кампанії «чисток» та «соціально–
академічних перевірок», при проведенні яких керу
валися, насамперед, класовим принципом. Автору
вдалося встановити, що найбільш масовими вони були у
першій половині 1920–х рр. Тоді із педагогічних вишів
відрахували не менше як 20% студентів. Загалом, влада
аж до кінця 1930–х рр. продовжувала відраховувати
студентів за приховування свого соціального поход
ження. В одному з підрозділів О. Б. Комарніцький
встановив динаміку чисельності студентів, показав їх
соціальний, партійний, національний, віковий, освітній,
статевий склад.
Другий розділ монографії присвячено навчальній та
науково–дослідній роботі студентської молоді. Автор
зазначає, що державна освітня політика, в основі
якої були настанови правлячої більшовицької партії,
визначала зміст навчальних планів і програм, у розробці
яких брали участь і студенти. Вони активно впливали на
модернізацію навчально–методичної роботи, зокрема,
працювали у складі циклових комісій. У розділі йдеться
про трудову дисципліну студентів, проходження ними
навчальних і виробничих педагогічних практик, річного
практичного стажування, проведення загальноосвітніх
та навчальних екскурсій, виконання дипломних робіт.
Вчений встановив, що з кожним роком зростала
кількість випускників педагогічних навчальних закладів,
однак, цієї кількості було недостатньо, щоб забезпечити
потреби загальноосвітніх шкіл. Йому вдалося довести,
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що науково–дослідною роботою був охоплений
незначний відсоток молоді. Лише окремі з них брали
участь у наукових конференціях, публікували свої
праці.
У третьому розділі О. Б. Комарніцький показав
різні шляхи нав’язування студентству більшовицької
ідеології. Зокрема, влада залучала молодь до участі
у роботі осередків КП(б)У та ЛКСМУ, політичних
(«марксистських», «ленінських») гуртків та шкіл,
гуртків «біжучої політики» тощо, на засіданнях
яких обговорювали найактуальніші питання у житті
тогочасного радянського суспільства. Одним із
пріоритетів у роботі партійних та комсомольських
осередків було проведення соцзмагання, поширення
антирелігійних поглядів, відзначення державних,
революційних та радянських свят, вшановуванні пам’яті
«вождів» тощо. У розділі йдеться також про громадську
діяльність молоді у студентських клубах, органах
самоврядування, профспілкових осередках, які значною
мірою підпорядковувалися ідеологічним настановам
партії.
Змістовним є четвертий розділ, у якому розпо
відається про роботу студентства у складі осередків
добровільних товариств, які влада використовувала
для пропаганди своїх ідей будівництва соціалізму
та ідеологічного виховання мас. Майбутні педагоги
трудилися у різних кампаніях, пов’язаних з мобілізацією
коштів на господарські потреби держави, допомагали
у зборах коштів для зміцнення оборони, піднімали
культурний рівень населення, брали участь у
колективізації сільського господарства, розкуркуленні,
хлібо– і м’ясозаготівлях, допомагали під час посівної і
збиральної кампаній, в обробці сільськогосподарських
культур, проводили політико–освітню роботу. Неабиякий
інтерес викликають дані про поширення у студент
ському середовищі опозиційних настроїв, спричинених
політикою правлячого режиму.
У п’ятому розділі показано складне матеріальне
становище молоді, через що вона не мала можливості
повноцінно навчатися і відпочивати. Зокрема,
автор монографії вважає, що однією із найгостріших
для студентів проблем було погане забезпечення їх
навчальними площами, житлом, освітленням, опаленням
і водою. Лише незначній частині молоді надавали
стипендії, розмір яких був мізерний. Крім того,
студентство примушували обробляти земельні площі
підсобних господарств. Чимало труднощів виникало
із забезпеченням майбутніх педагогів харчуванням,
особливо під час голодоморів 1921–1923 і 1932–1933 рр.
Життєві труднощі, звісно, не могли не позначитися
на стані здоров’я студентів. Автор зазначає, що, не
зважаючи на всі негаразди, молодь знаходила час для
організації власного дозвілля, хоча можливості для
цього були вкрай обмежені. Водночас, у студентському
середовищі певного поширення набули різні прояви
девіантної поведінки, що засвідчувало про невирішені
проблеми морального виховання.
Цінними є додатки, які розкривають різні сторони
життя студентів: подано дані про їхню чисельність,
соціальний, партійний, національний, віковий, освітній,
статевий склад; списки відрахованих, внаслідок
чисток; участь у роботі циклових комісій, забезпечення
стипендіями тощо.
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Висновки в монографії виважені, обґрунтовані й
повністю відображають результати дослідження.
Вважаємо, що сформульовані у роботі основні
положення і висновки можуть бути використані в
процесі сучасного реформування галузі вітчизняної
вищої освіти. Узагальнені матеріали стануть у нагоді
при написанні узагальнюючих праць з історії України,
соціальної історії, історії вищої школи, у підготовці
та розробці спецкурсів з історії України та історії
української культури.
Загалом, маємо зазначити, що О. Б. Комарніцький
створив цілком завершене, ґрунтовне наукове дослід
ження, яке є новаторським і вельми важливим з погляду
отриманих результатів. Сподіваємося, що воно викличе
заслужений інтерес наукового загалу і посяде гідне
місце в історіографії проблеми.
Romanyuk I. M., Doctor of Historical Sciences,
Professor of the Department of History and Culture of Ukraine,
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail
Kotsyubinsky (Ukraine, Vinnytsia), gileya.org.ua@gmail.com
Review of the monograph: Komarnitsky O. B. Students–teachers
in the modernization of higher education of Soviet Ukraine
in the 1920–1930’s. Monograph / sciences. ed. –
prof. O. M. Zavalnyuk. – Kamyanets–Podilsky:
LLC «Printing House «Ruta», 2017. – 984 p.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!
Вимоги до структури та оформлення наукових статей:
1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2. Розташування структурних елементів статті:
– УДК;
– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail
(українською, англійською мовами);
– назва статті та анотація українською, англійською мовами; анотація повинна бути структурованою, містити
мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;
– ключові слова українською, англійською мовами;
– обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же
список джерел латинським алфавітом (транслітерація);
– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.
3. Вимоги для оформлення тексту:
Поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці
оформляються згідно з ДСТУ.
4. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:
[7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел
одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела –
[15, арк. 258, 231зв].
5. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, німецькою, французькою,
іспанською, польською, чеською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому
редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.
6. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата або доктора наук
за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.
Підписи рецензії або витягу обов’язково завірені з печаткою. Рецензія або витяг з протоколу подається у
сканованому вигляді електронною поштою.
7.

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція
залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі
збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

8. До статті додаються:
– для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою 2000 знаків. Резюме статті повинно бути
структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.
Резюме статті надсилається безоплатно.
– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце
роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон (моб.), e-mail, № відділення
«Нової пошти».
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МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List).
Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового
співробітництва та виконання спільних наукових проектів

2. EBSCO (USA) – агрегатор повнотекстових видань. Включає в себе 375 повнотекстових баз даних
і більш 350000 електронних книг

3. InfoBase Індекс (Індія) – комплексна, багатоцільова база даних, що охоплює наукові літератури з усього світу.

4. SIS (Scientific Indexing Services) (USA) фокусується на цитатах індексації, аналіз цитованості і підтримує бази
даних, що охоплюють цитування тисячі академічних журналах. SIS забезпечує кількісний і якісний інструмент для
рейтингу, оцінки та класифікації журналів з навчальної оцінки і передового досвіду.

5. РІНЦ (Росія) – міжнародна наукометрична база даних наукових публікацій вчених. Для отримання даних
про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій
ScienceIndex.
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